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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )11ل�سنة  2016ب�ش�أن دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي. -قانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمنية يف �إمارة دبي.

٥
١١

مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية٢٣ .قرارات
 قرار رقم ( )17ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �أمناء جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم ٢٥للمعرفة.
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )52ل�سنة  2016ب�ش�أن تطبيق قانون �إدارة املوارد الب�شريةحلكومة دبي على موظفي بع�ض اجلهات احلكومية يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )53ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي ملحاكم دبي. قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفةوالتنمية الب�شرية يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )55ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لور�شة حكومةدبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )56ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة نظماملعلومات اجلغرافية بقطاع الهند�سة والتخطيط يف بلدية دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2016ب�إن�شاء جمل�س دبي لل�شباب.تنويه
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قانون رقم ( )11ل�سنة 2016
ب�ش�أن
دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم االحتادي رقم ( )69ل�سنة  1977ب�إن�شاء دائرة للت�شريفات وال�ضيافة
وحتديد اخت�صا�صاتها،
وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  2004يف �ش�أن �إن�شاء وتنظيم وزارة �ش�ؤون الرئا�سة،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2015باعتماد الئحة �ش�ؤون موظفي دائرة الت�شريفات
وال�ضيافة بدبي،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي رقم ( )11ل�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  -اجلريدة الر�سمية
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العائلة احلاكمة  :وت�شمل ويل عهد دبي ونائب احلاكم ،و�أفراد الأ�سرة احلاكمة.
 :دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي.
الدائرة
 :مدير عام الدائرة.
املدير العام
الت�شريفات وال�ضيافة  :املهام التي تقوم بها الدائرة وفق ًا لأحكام هذا القانون وما هو معتمد لديها،
يف كل ما يت�صل ب�ش�ؤون املرا�سم واال�ستقبال والوداع واملقابالت واللقاءات
والفعاليات واملنا�سبات والإقامة واملواكب والتنقالت و�إقامة امل�آدب وغريها،
اخلا�صة باحلاكم والعائلة احلاكمة.
نطاق التطبيق
املادة ()3
ُتطبق �أحكام هذا القانون على دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي ،باعتبارها دائرة حكومية ،تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية ،والأهلية القانونية الالزمة لتحقيق �أهدافها والقيام باخت�صا�صاتها ،و ُتلحق
باحلاكم.
�أهداف الدائرة
املادة ()4

تهدف الدائرة �إلى حتقيق ما يلي:
�	-1إدارة وتنظيم الت�شريفات وال�ضيافة على نحو يعك�س �أ�صالة الدولة املنبثقة من ثقافتها
الإ�سالمية والعربية ،ومبا يتوافق مع �أف�ضل املعايري الدولية املُط ّبقة يف هذا ال�ش�أن.
 -2تر�سيخ ال�صورة املُ�شرقة للإمارة ،واملوروث احل�ضاري للدولة.
 -3توفري البيئة املنا�سبة ل�ضيوف احلاكم والعائلة احلاكمة.
 -4تر�سيخ ثقافة الت�شريفات وال�ضيافة لدى خمتلف فئات املتعاملني مع الدائرة و�شركائها
اال�سرتاتيجيني.
 -5مد ج�سور التعاون وبناء العالقات الوثيقة مع خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية
داخل الإمارة وخارجها.
اخت�صا�صات الدائرة
املادة ()5
يكون للدائرة يف �سبيل حتقيق �أهدافها املهام وال�صالحيات التالية:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -1تنظيم وتقدمي كافة الأمور املتعلقة بالت�شريفات وال�ضيافة للحاكم والعائلة احلاكمة يف
زياراتهم وم�شاركاتهم الر�سمية الداخلية واخلارجية.
 -2التعاون والتن�سيق مع وزارة �ش�ؤون الرئا�سة واجلهات املخت�صة يف كل ما يتعلق باملرا�سم
اخلا�صة بنائب رئي�س الدولة ،ورئي�س جمل�س الوزراء.
 -3التعاون والتن�سيق مع دواوين حكام الإمارات يف كل ما يتعلق بالزيارات املتبادلة بني حكام
الإمارات و�أولياء العهود ونواب احلكام.
 -4تنظيم وتقدمي كافة امل�سائل املرتبطة بالت�شريفات وال�ضيافة للملوك ور�ؤ�ساء الدول ونوابهم
و�أولياء العهود والأمراء ور�ؤ�ساء احلكومات وكبار ال�شخ�صيات الر�سمية العربية والأجنبية
التي تزور الدولة والوفود املرافقة لهم ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف الدولة.
 -5تنظيم املقابالت واللقاءات الر�سمية للحاكم والعائلة احلاكمة.
 -6التن�سيق مع اجلهات املعن ّية داخل الدولة وخارجها يف كل ما يتعلق مبرا�سم توقيع املعاهدات
واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يرعاها احلاكم والعائلة احلاكمة.
 -7الإ�شراف والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة لتنظيم الأحداث والفعاليات وامل�آدب التي يرعاها
احلاكم والعائلة احلاكمة.
 -8التعاون والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف ترتيب وحتديد مواعيد ومقابالت ولقاءات احلاكم
والعائلة احلاكمة لأع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لدى الدولة.
 -9التن�سيق مع اجلهات املعن ّية لتنظيم زيارات الوفود الر�سمية.
 -10تنظيم مرا�سم ا�ستقبال وتوديع احلاكم والعائلة احلاكمة.
 -11تنظيم وترتيب كافة امل�سائل املتعلقة بالزيارات امليدانية والفعاليات التي يح�ضرها احلاكم
والعائلة احلاكمة داخل الإمارة وخارجها.
 -12تنظيم وتوفري الأو�سمة والهدايا التي يتم منحها �أو تقدميها لكبار ال�شخ�صيات و�ضيوف
الإمارة.
�	-13إعداد الدرا�سات والأبحاث املت�صلة باخت�صا�صات الدائرة و�أهدافها.
 -14تخطيط وتنفيذ الربامج والدورات التدريبية املتعلقة بالت�شريفات وال�ضيافة.
�	-15أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهدافها املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
اجلهاز التنفيذي للدائرة
املادة ()6
�أ -يتك ّون اجلهاز التنفيذي للدائرة من مدير عام وعدد من املوظفني الفنيني والإداريني واملاليني
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املخت�صني.
�صدره احلاكم.
ب -يتم تعيني املدير العام مبر�سوم ُي ِ
ج -يتم تعيني موظفي الدائرة وفق ًا لت�شريعات املوارد الب�شرية املُط ّبقة لدى الدائرة.
اخت�صا�صات املدير العام
املادة ()7
�أ -يتولى املدير العام مهمة الإ�شراف العام على �أعمال الدائرة ،وت�سيري �ش�ؤونها ،ويكون له يف
�سبيل ذلك املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للدائرة ،وخططها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ،والإ�شراف على
تنفيذها.
 -2الإ�شراف على حتقيق الدائرة لأهدافها ،وتنفيذ اخت�صا�صاتها املقررة لها مبوجب هذا
القانون ،والربوتوكوالت املعتمدة لديها.
�	-3إقرار املوازنة ال�سنوية للدائرة ،وح�ساباتها اخلتامية ،ورفعها �إلى اجلهات املخت�صة
العتمادها.
 -4اعتماد الهيكل التنظيمي للدائرة ،مبا ي�ضمن توزيع املهام على الوحدات التنظيمية
والقيام مب�س�ؤولياتها بكفاءة وفعالية.
 -5اعتماد اللوائح الإدارية واملالية والف ّنية ّ
املنظمة لعمل الدائرة ،مبا يف ذلك الئحة العقود
وامل�شرتيات.
�	-6إبرام العقود واالتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغري.
 -7اعتماد �أدلة العمل والقواعد اخلا�صة بالت�شريفات وال�ضيافة ،وفق ًا للأ�صول املُتّبعة
و�أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
 -8متثيل الدائرة لدى جميع اجلهات داخل الدولة وخارجها.
 -9فتح احل�سابات امل�صرفية با�سم الدائرة لدى امل�ؤ�س�سات املالية داخل الدولة وخارجها،
وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
 -10الإ�شراف على قيام موظفي الدائرة مبهامهم ،والتحقق من ح�سن �أدائهم لواجباتهم
الوظيفية.
�	-11أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من احلاكم �أو العائلة احلاكمة� ،أو مبوجب الت�شريعات
ال�سارية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب -للمدير العام تفوي�ض �أي من �صالحياته املقررة له مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة لأي من
موظفي الدائرة ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
املوارد املالية للدائرة
املادة ()8
تتكون املوارد املالية للدائرة مما يلي:
 -1املخ�ص�صات املالية املر�صودة للدائرة يف املوازنة العامة حلكومة دبي.
�	-2أي موارد �أخرى ُيق ِّرها املدير العام.
ح�سابات الدائرة و�سنتها املالية
املادة ()9
�أُ -تطبق الدائرة يف تنظيم ح�ساباتها �أ�صول ومبادئ املحا�سبة احلكومية.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للدائرة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة.
تقدمي الدعم
املادة ()10
يكون للدائرة يف �سبيل قيامها باالخت�صا�صات املنوطة بها مبوجب هذا القانون ،اال�ستعانة مبن تراه
ُمنا�سب ًا من اجلهات احلكومية يف الإمارة ،وعلى هذه اجلهات تقدمي الدعم الالزم للدائرة متى
ُط ِلب منها ذلك.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()11
ُي�صدر املدير العام �أو من ُيف ّو�ضه القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()12
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM

9

العدد ( - )٤٠3ال�سنة ( 17 - )50حمرم 143٨هـ  -املوافق � 18أكتوبر 201٦م

Issue 403 Pages.indd 9

ال�سريان والن�شر
املادة ()13
ُ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 � 25سبتمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  23ذو احلجة 1437هـ
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قانون رقم ( )12ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تنظيم ال�صناعة الأمنية يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )24ل�سنة  2008ب�ش�أن مقدمي اخلدمات الأمنية وم�ستخدميها وتعديالته
والئحته التنفيذية،
ُن�صدر القانون التايل:

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

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون تنظيم ال�صناعة الأمنية يف �إمارة دبي رقم ( )12ل�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:
الدولة  :دولة الإمارات العربية املتحدة.
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حكومة دبي.
احلكومة
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
اجلهات احلكومية  :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س وال�سلطات ،مبا

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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يف ذلك ال�سلطات امل�شرفة على مناطق التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة،
مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،و�أي جهة �أخرى تابعة للحكومة.
 :م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية ،املُن�ش�أة مبوجب هذا القانون.
امل�ؤ�س�سة
 :اجلهات احلكومية و�أي جهة �أخرى يمُ كن للم�ؤ�س�سة التن�سيق معها لغايات
اجلهات املعن ّية
متكينها من مزاولة االخت�صا�صات املنوطة بها وحتقيق �أهداف هذا
القانون.
 :جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة.
املجل�س
 :املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
املدير التنفيذي
� :إدارة ُنظم احلماية.
الإدارة
ال�صناعة الأمنية  :مكونات املنظومة الأمنية من �سيا�سات و�إجراءات و�أجهزة ومعدات
وخدمات تو ّفر احلماية للأ�شخا�ص با�ستخدام ال ُنظم ال ِوقائية.
 :الإجراءات االحرتازية والأنظمة الإلكرتونية واملُعدات الأمنية التي حتمي
ال ُّنظم ال ِوقائية
املن�ش�آت �أو الأفراد من �أخطار محُ تملة �أو متنعها.
مقدم اخلدمة الأمنية  :ال�شخ�ص املُ ّ
رخ�ص له من امل�ؤ�س�سة بتقدمي اخلدمات الأمنية للأفراد �أو
اجلهات احلكومية �أو املُن�ش�آت.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،والتي ُي�ص ّرح مبوجبها لل�شخ�ص بتقدمي
الرتخي�ص	
اخلدمات الأمنية يف الإمارة.
اخلدمات الأمنية � :أي خدمة تهدف �إلى توفري حماية �أمنية للمن�ش�آت �أو الأفراد عن طريق
ا�ستخدام الأجهزة واملعدات الأمنية �أو الأفراد املخت�صني� ،أو تهدف �إلى
التدريب على توفري احلماية الأمنية� ،أو بيع وتركيب �أجهزة احلماية
الأمنية و�أنظمتها� ،أو تقدمي الدرا�سات واال�ست�شارات املتعلقة بتوفري
احلماية الأمنية.
القطاعات احليوية  :القطاعات واملن�ش�آت التي تكون معر�ضة بدرجة عالية �إلى املخاطر �أو
التهديد نتيجة نوع �أو قيمة ال�سلع التي تقوم باملتاجرة بها �أو اخلدمات
التي تقدمها ،وت�شمل البنوك وحمالت ال�صرافة وحمالت بيع الذهب
واملجوهرات والفنادق وجممعات الت�سوق وامل�ست�شفيات.
املجمعات الهامة � :أي جتمع لوحدات �سكنية �أو مكتبية ،وي�شمل املباين والأبراج وجممعات
الفلل.
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الفعاليات العامة
امل�ستخدم
ال�شخ�ص	
الالئحة التنفيذية

 :احلفالت �أو االجتماعات� ،أو العرو�ض العامة �أو التي ُيدعى لها اجلمهور
�أو طائفة منهم ،وت�شمل الأعياد الدينية واملنا�سبات الوطنية واملهرجانات
واملباريات وامل�سابقات وال�سباقات.
 :ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم اخلدمات الأمنية حلمايته �أو حماية �أعماله
وممتلكاته.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
 :الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
�أهداف القانون
املادة ()3

يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ما يلي:
 -1تنظيم ال�صناعة الأمنية يف الإمارة ،من خالل جمموعة تدابري و�إجراءات وا�ضحة وفعالة.
 -2حتديد الإطار العام للمعايري واملوا�صفات الأمنية للنظم الوقائية ،و�ضمان دقتها وفعاليتها.
 -3امل�ساهمة يف �إيجاد بيئة �آمنة للقطاعات احليوية ،واملجمعات الهامة ،والفعاليات العامة يف
الإمارة.
 -4الرقابة الف ّعالة على مقدمي اخلدمات الأمنية ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات الأمنية
مل�ستخدميها.
 -5دعم اجلهات الأمن ّية يف الإمارة ،ومتكينها من مزاولة مهامها با�ستخدام �أحدث التقنيات
والنظم الوقائية.
 -6تعزيز الوعي لدى اجلمهور ب�أهمية اخلدمات الأمنية ،وفاعليتها يف حتقيق الأمن العام.
نطاق التطبيق
املادة ()4
ُتط ّبق �أحكام هذا القانون يف كافة �أنحاء الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�صة واملناطق
احلرة ،مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
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الف�صل الثاين
م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية
�إن�شاء امل�ؤ�س�سة
املادة ()5
ُتن�ش�أ يف الإمارة مبوجب هذا القانون م�ؤ�س�سة عامة ُت�س ّمى «م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية»،
تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،والأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل
حتقيق �أهداف هذا القانون.
مقر امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
يكون املقر الرئي�س للم�ؤ�س�سة يف الإمارة ،ويجوز بقرار من املجل�س �إن�شاء فروع لها داخل الإمارة
وخارجها.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()7
ُتعترب امل�ؤ�س�سة اجلهة احلكومية املعن ّية بتنظيم ال�صناعة الأمنية يف الإمارة ،وتتولى بالتن�سيق مع
اجلهات املعن ّية ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -1ر�سم ال�سيا�سة العامة للإمارة يف جمال ال�صناعة الأمنية ،ومتابعة تنفيذها.
 -2و�ضع �أف�ضل املوا�صفات واملعايري واال�شرتاطات اخلا�صة بال�صناعة الأمنية ،وحتديثها ب�شكل
دوري ،ومتابعة التزام مقدمي اخلدمات الأمنية بها.
 -3ترخي�ص مقدمي اخلدمات الأمنية ،ومتابعة مدى التزامهم ب�ضوابط و�شروط الرتخي�ص.
 -4ترخي�ص الأجهزة واملع ّدات الأمنية التي تحُ ّددها الالئحة التنفيذية.
 -5تقدمي الدرا�سات واال�ست�شارات الف ّنية املتعلقة بتوفري احلماية الأمنية ،وغريها من الدرا�سات
واال�ست�شارات يف املجاالت ذات العالقة بعمل امل�ؤ�س�سة.
 -6و�ضع املناهج التدريبية واعتمادها والإ�شراف على عمليات التدريب واالختبار ملقدمي
اخلدمات الأمنية.
 -7الت�أكد من توفر النظم الوقائية يف القطاعات احليوية واملجمعات الهامة والفعاليات العامة
يف الإمارة ،وفق ًا للإجراءات وال�ضوابط التي تحُ ّددها الالئحة التنفيذية.
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 -8التن�سيق مع اجلهات احلكومية والإقليمية والدولية يف كل ما يتعلق مبجال عمل امل�ؤ�س�سة.
 -9اقرتاح ومراجعة الت�شريعات املتعلقة بال�صناعة الأمنية يف الإمارة.
�	-10إعداد ومتويل الدرا�سات والبحوث الالزمة لتطوير ال�صناعة الأمنية يف الإمارة.
 -11عقد امل�ؤمترات والندوات وامل�شاركة فيها ،والتعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية ذات
ال�صلة بعمل امل�ؤ�س�سة ،وتبادل اخلربات واملعارف والدورات يف اجلوانب املتعلقة بال�صناعة
الأمنية.
�	-12إن�شاء ال�شركات مبفردها �أو بامل�شاركة مع الغري� ،أو اال�ستثمار �أو امل�شاركة �أو امل�ساهمة �أو
االندماج �أو �شراء الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف ال�شركات والهيئات وامل�ؤ�س�سات التي تزاول �أن�شطة
مماثلة �أو �شبيهة ب�أن�شطتها �أو م�ساعدة لها يف حتقيق �أهداف هذا القانون داخل الدولة
وخارجها.
 -13مت ّلك وا�ستئجار الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
�	-14أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تمُ ّكن امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهداف هذا القانون.
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
املادة ()8
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة
يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة يت�ألف من رئي�س ٍ
�صدره احلاكم ،وتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س
والكفاءة واالخت�صا�ص ،يتم تعيينهم مبر�سوم ُي ِ
ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()9
�أ -املجل�س هو ال�سلطة العليا يف امل�ؤ�س�سة ،يتولى الإ�شراف العام على حتقيق �أهداف هذا القانون
و�ضمان حتقيق ال�سيا�سات لهذه الأهداف ،والتحقق من قيام امل�ؤ�س�سة باملهام وال�صالحيات
املنوطة بها مبوجب هذا القانون والت�شريعات ال�سارية ،ويمُ ار�س ال�سلطات وال�صالحيات
الالزمة لتمكينه من حتقيق �أهداف هذا القانون ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام
وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة ،وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية ،والإ�شراف على
تنفيذها.
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 -2اعتماد خطط وبرامج العمل بامل�ؤ�س�سة واملبادرات التي من �ش�أنها حتقيق �أهداف هذا
القانون ،ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها ب�شكل �سنوي.
 -3حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة والإجراءات الالزمة للإ�شراف على تنفيذها،
على �أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى االلتزام بها �سنوي ًا.
 -4اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تق ّيد امل�ؤ�س�سة ب�أحكام الت�شريعات ال�سارية والقرارات
والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضى �أي منها ،وب�أحكام الت�شريعات املُتعلقة ب�أعمال امل�ؤ�س�سة
و�أن�شطتها.
 -5تقييم ومتابعة �أداء اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ل�ضمان حتقيقها لأهداف هذا القانون.
 -6اعتماد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،والقرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف
النواحي الإدارية واملالية والفنية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية.
�	-7إقرار املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما للجهات املعن ّية
العتمادهما.
�	-8إقرار الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتق ّدمها امل�ؤ�س�سة ،ورفعها للجهات املعن ّية العتمادها.
 -9ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل املتخ�ص�صة الدائمة وامل�ؤقتة ،وحتديد مهامها
و�صالحياتها ومدة عملها ،مبا يُ�سهِ م يف حتقيق �أهداف هذا القانون.
 -10حتديد مهام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س ،ب�شكل ي�ضمن تكامل الأدوار فيما بينهم
لتحقيق �أهداف هذا القانون.
 -11االطالع على تقارير الأداء التي يرفعها املدير التنفيذي ،واتخاذ الإجراءات الالزمة
ب�ش�أنها.
�	-12أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
ب -للمجل�س تفوي�ض �أي من ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة للجنة
مك ّونة من بع�ض �أع�ضاء املجل�س� ،أو للمدير التنفيذي ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا
وحم ّدد ًا.
ج -يحل نائب رئي�س املجل�س حمل الرئي�س يف حال غيابه �أو قيام مانع لديه ،ويزاول كافة املهام
وال�صالحيات املنوطة برئي�س املجل�س مبوجب هذا القانون والالئحة التنفيذية والقرارات
ال�صادرة مبوجبهما.
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اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()10
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرة واحدة على الأقل كل �شهرين،
�أو كلما دعت احلاجة لذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون
رئي�س املجل�س �أو نائبه من بينهم.
يتخذ 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 وتو�صيات املجل�س يف حما�ضر ُيو ّقع
ُي ّ
عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
يكون للمجل�س ُمق ِّرر ُيعينّ من قبل رئي�سه ،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.

املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()11
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة مدير تنفيذي ُيعينّ بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي بنا ًء على تو�صية
املجل�س.
ب -يكون املدير التنفيذي م�س�ؤو ًال مبا�شرة �أمام املجل�س عن تنفيذ املهام واالخت�صا�صات املنوطة
به مبوجب �أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبهما.
اخت�صا�صات املدير التنفيذي
املادة ()12
يتولى املدير التنفيذي الإ�شراف على الأعمال اليومية للم�ؤ�س�سة و�إدارة وتنظيم �أعمالها ،ومتثيلها يف
عالقاتها مع الغري و�أمام ال�سلطة الق�ضائية ،ويكون م�س�ؤو ًال عن حتقيق �أهداف هذا القانون وتنفيذ
ال�سيا�سات املرتبطة بهذه الأهداف ،ويمُ ار�س ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف هذا
القانون ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية واملبادرات والربامج التي
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من �ش�أنها حتقيق �أهداف هذا القانون ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.
 -2تنفيذ ومتابعة القرارات وال�سيا�سات واخلطط والربامج التي يعتمدها املجل�س.
�	-3إعداد خطط وبرامج العمل وما يت�صل بها من م�شاريع ومبادرات ،وعر�ضها على املجل�س
العتمادها.
 -4اقرتاح الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،والقرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف النواحي
الإدارية واملالية والفنية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية ،وعر�ضها على املجل�س
العتمادها.
�	-5إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما �إلى املجل�س لإقرارهما.
 -6اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتق ّدمها امل�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى املجل�س لإقرارها.
 -7الإ�شراف على �أداء اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة للمهام املنوطة به مبوجب القرارات ال�صادرة
عن املجل�س ،وتعيني الكوادر الفنية والإدارية من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص.
 -8رفع التقارير الدورية وال�سنوية عن �أداء امل�ؤ�س�سة و�سري العمل فيها �إلى املجل�س ،التخاذ ما
يلزم من �إجراءات ب�ش�أنها.
 -9اعتماد املعامالت املالية يف حدود ما تن�ص عليه الأنظمة واللوائح املالية املعمول بها يف
امل�ؤ�س�سة.
 -10التوقيع با�سم امل�ؤ�س�سة ونيابة عنها على العقود واالتفاقات ومذكرات التفاهم وفق ًا
لل�صالحيات املمنوحة له من املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
 -11الإ�شراف على الوحدات التنظيمية التي تتك ّون منها امل�ؤ�س�سة يف الهيكل التنظيمي املعتمد.
 -12التعاقد مع اخلرباء وامل�ست�شارين وحتديد و�صرف �أتعابهم ،وفق ًا للوائح املعمول بها يف
امل�ؤ�س�سة.
�	-13أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من قبل املجل�س.
اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()13
�أ -يتك ّون اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة من املدير التنفيذي وعدد من املوظفني الإداريني واملاليني
والفنيني.
ب -تتحدد حقوق وواجبات موظفي امل�ؤ�س�سة والقواعد املتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم مبوجب
نظام خا�ص ب�ش�ؤون املوارد الب�شرية يعتمده املجل�س لهذه الغاية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ج -ي�سري على موظفي امل�ؤ�س�سة بتاريخ العمل بهذا القانون �أحكام عقود العمل املُربمة معهم،
وذلك �إلى حني اعتماد نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية املُ�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه
املادة.
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
املادة ()14
تتكون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
 -1الدعم املقرر للم�ؤ�س�سة يف املوازنة العامة للحكومة.
 -2الر�سوم والبدالت التي تتقا�ضاها امل�ؤ�س�سة نظري اخلدمات التي ُتق ّدمها.
 -3املنح والهبات والتربعات والو�صايا التي تتلقاها امل�ؤ�س�سة ويوافق عليها املجل�س.
�	-4أي موارد �أخرى ُيق ّرها رئي�س املجل�س التنفيذي.
ح�سابات امل�ؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة ()15
�أُ -تط ّبق امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املحا�سبة احلكومية.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للم�ؤ�س�سة 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
ال�صناعة الأمنية ومقدمي اخلدمات الأمنية
ا�شرتاطات ال�صناعة الأمنية
املادة ()16
على مقدمي اخلدمات الأمنية االلتزام بال�شروط واملوا�صفات واملعايري وال�ضوابط املتعلقة
بال�صناعة الأمنية ،التي تحُ ّددها الالئحة التنفيذية.
تقدمي اخلدمات الأمنية
املادة ()17
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص تقدمي اخلدمات الأمنية يف الإمارة �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص.
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ب -حُت ّدد الالئحة التنفيذية �شروط و�إجراءات احل�صول على الرتخي�ص ومدته ،وغريها من
الأحكام املتعلقة به.
التنازل عن الرتخي�ص
املادة ()18
ال يجوز التنازل عن الرتخي�ص لأي �شخ�ص �أو �إيقاف تقدمي اخلدمات الأمنية �إال بعد احل�صول على
موافقة امل�ؤ�س�سة ّ
اخلطية املُ�سبقة على ذلك ،ويتم �إ�صدار هذه املوافقة وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط
التي تحُ ّددها الالئحة التنفيذية ،و ُيعترب �أي تنازل يتم خالف ًا لأحكام هذه املادة باط ًال.
الفعاليات العامة
املادة ()19
حُت ّدد الالئحة التنفيذية �شروط الأمن وال�سالمة الواجب ا�ستيفا�ؤها لغايات تنظيم �أو �إدارة
الفعاليات العامة.
القطاعات احليوية واملجمعات الهامة
املادة ()20
تحُ ّدد الالئحة التنفيذية املتطلبات الأمنية واملوا�صفات الف ّنية التي يجب �أن تتوفر يف القطاعات
احليوية واملجمعات الهامة.
العقوبات الإدارية
املادة ()21
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هذا القانون والالئحة التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبهما بغرامة مالية ال تقل عن
( )10.000ع�شرة �آالف درهم وال تزيد على ( )500.000خم�سمئة �ألف درهم.
بُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال معاودة ارتكاب
املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال تزيد يف
ح ّدها الأق�صى على مليون درهم.
جُ -يحدِّ د رئي�س املجل�س التنفيذي بقرار ي�صدر عنه الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام هذا
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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القانون والالئحة التنفيذية والغرامة املال ّية املُق ّررة لكل من تلك الأفعال.
م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()22
يكون ملوظفي امل�ؤ�س�سة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من رئي�س املجل�س� ،صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية والقرارات
ال�صادرة مبوجبهما ،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 امل�ؤ�س�سة
املادة ()23
على اجلهات املعن ّية التعاون التام مع امل�ؤ�س�سة ،و�إمدادها بكل ما من �ش�أنه متكينها من القيام
مبهامها و�صالحياتها املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والالئحة التنفيذية والقرارات ال�صادرة
مبوجبهما.
الف�صل الرابع
�أحكام ختامية
�إدارة ُنظم احلماية
املادة ()24
�أُ -تنقل الإدارة بتاريخ العمل بهذا القانون �إلى امل�ؤ�س�سة ،كما ُينقل للم�ؤ�س�سة كافة احلقوق
وااللتزامات وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات املُق ّررة للإدارة.
بُ -ينقل للم�ؤ�س�سة جميع املوظفني العاملني يف الإدارة ،مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�سبة.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()25
ُي�صدر رئي�س املجل�س �أو من ُيف ّو�ضه الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القانون.
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الإلغاءات
املادة ()26
�أ -يحل هذا القانون حمل القانون رقم ( )24ل�سنة  2008املُ�شار �إليه.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ج -ي�ستمر العمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )24ل�سنة  2008املُ�شار �إليه� ،إلى
املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون ،وذلك �إلى حني �صدور الالئحة التنفيذية
التي حتل حملها.
ال�سريان والن�شر
املادة ()27
ُ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 � 25سبتمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  23ذو احلجة 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )29ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمنية يف �إمارة دبي،
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�ش ّكل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية املُن�ش�أة مبوجب القانون رقم ()12
ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
رئي�س ًا
 -1حممــد �أحمــد القمــزي
نائب ًا للرئي�س
 -2طــالل حـميــد بالهــول
ع�ضو ًا
 -3عو�ض حا�ضر املهريي
ع�ضو ًا
 -4جمــال خـليفــه بالهــول
ع�ضو ًا
� -5سيف عبيـد املن�صـوري
ع�ضو ًا
 -6خليفه �إبراهيــم ال�سليــ�س
ع�ضو ًا
 -7حممــد �سيــف املقبــايل
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة 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 امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
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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 � 25سبتمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  23ذو احلجة 1437هـ
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قرار رقم ( )17ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �أمناء جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2015ب�إن�شاء جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «اجلائزة»،
وعلى القرار رقم ( )16ل�سنة  2015باعتماد النظام الأ�سا�سي جلائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للمعرفة،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء اجلائزة برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وع�ضوية كل من:
نائب ًا للرئي�س
				
 -1ال�سيد /جمال خلفان بن حويرب
ع�ضو ًا
			
 -2ممثل عن جامعة الإمارات العربية املتحدة
ع�ضو ًا
					
 -3ممثل عن جامعة القاهرة
ع�ضو ًا
 -4ممثل عن جامعة نانيانغ التكنولوجية			
ع�ضو ًا
 -5ممثل عن جامعة اك�سفورد				
ع�ضو ًا
				
 -6ممثل عن نا�شيونال جيوغرافيك
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب -تتم ت�سمية ممثلي اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من قبل م�س�ؤويل تلك
اجلهات.
ج� -إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلائزة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
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ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلائزة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
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 � 25سبتمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  23ذو احلجة 1437هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )52ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تطبيق قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي
على موظفي بع�ض اجلهات احلكومية يف 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 قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2015باعتماد الئحة �ش�ؤون موظفي دائرة الت�شريفات
وال�ضيافة بدبي،
قررنا ما يلي:

تطبيق القانون
املادة ()1
ُتط ّبق �أحكام قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي املُ�شار �إليه على املوظفني املدنيني املواطنني
وغري املواطنني العاملني لدى اجلهات احلكومية التالية:
 -1دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي.
 -2دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي ،من غري املوظفني امل�شمولني بقرار املجل�س التنفيذي رقم
( )4ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.
 -3هيئة دبي للطريان املدين.
ت�سكني املوظفني
املادة ()2
ُي�س ّكن موظفو اجلهات احلكومية املُ�شار �إليها يف املادة ( )1من هذا القرار على الفئات والدرجات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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املن�صو�ص عليها يف قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي املُ�شار �إليه بالتن�سيق مع دائرة املوارد
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن ،ودون امل�سا�س بحقوقهم
الب�شرية حلكومة دبي ،ووفق ًا للقواعد والإجراءات ِ
املُكت�سبة.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُ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 ــق  3ذو احلجة 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )53ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي ملحاكم دبي
__________
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على قانون ت�شكيل املحاكم يف �إمارة دبي رقم ( )3ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2009ب�ش�أن �إن�شاء مركز الت�سوية الودية للمنازعات،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2013ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2014باعتماد الهيكل التنظيمي الإداري ملحاكم
دبي،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي ملحاكم دبي املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون ملدير حماكم دبي �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد
مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب �أحكامه.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2014املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُ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 ــق  3ذو احلجة 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 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 قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون لرئي�س جمل�س املديرين ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي �إ�صدار القرارات
الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل
التنظيمي املُعتمد مبوجب �أحكامه.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُ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
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3ذو احلجة 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )55ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي لور�شة حكومة 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 قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء ور�شة حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لور�شة حكومة دبي املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون للمدير التنفيذي لور�شة حكومة دبي �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار،
مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب �أحكامه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُ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
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3ذو احلجة 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )56ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي لإدارة ُن ُظم املعلومات ُ
اجلغرافية
بقطاع الهند�سة والتخطيط يف بلدية 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 قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لإدارة ُن ُظم املعلومات ا ُ
جلغرافية بقطاع الهند�سة والتخطيط يف بلدية دبي
املُلحق بهذا القرار.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون ملدير عام بلدية دبي �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد مهام
الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب �أحكامه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُ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
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3ذو احلجة 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة 2016
ب�إن�شاء
جمل�س دبي لل�شباب
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم (2/40و )6/ال�صادر يف اجلل�سة رقم ( )2املنعقدة
بتاريخ  28فرباير  2016ب�إن�شاء جمل�س الإمارات لل�شباب،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة  2015ب�ش�أن اخت�صا�صات الأمانة العامة للمجل�س
التنفيذي لإمارة دبي،
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
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
 :الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي.
الأمانة العامة
جمل�س الإمارات لل�شباب  :املجل�س املُن�ش�أ مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم (2/40و )6/امل�شار
�إليه.
 :جمل�س دبي لل�شباب ،املُن�ش�أ مبوجب هذا القرار.
املجل�س
� :أفراد املجتمع الذين ترتاوح �أعمارهم بني اخلام�سة ع�شر والثالثني
ال�شباب
�سنة ميالدية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/15/16 11:29 AM
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الرئي�س
الع�ضو
املقرر

 :رئي�س املجل�س.
 :ع�ضو املجل�س.
 :مقرر املجل�س.

�إن�شاء املجل�س
املادة ()2
ُين�ش�أ يف الإمارة مبوجب هذا القرار جمل�س ُي�س ّمى «جمل�س دبي لل�شباب» ،و ُيلحق باملجل�س
التنفيذي.
�أهداف املجل�س
املادة ()3

يهدف املجل�س �إلى حتقيق ما يلي:
توجهات احلكومة االحتادية وخطط جمل�س الإمارات لل�شباب يف امل�سائل ذات
 -1املواءمة مع ّ
العالقة بق�ضايا ال�شباب.
�	-2إيجاد من�صة رئي�سة للتوا�صل بني ال�شباب واجلهات احلكومية واخلا�صة يف الإمارة ،وكذلك
مع جمل�س الإمارات لل�شباب.
 -3التوا�صل مع �شباب الإمارة للوقوف على �أهم املوا�ضيع املتعلقة بطموحاتهم وم�ستقبلهم،
والتع ّرف على �أهم التح ّديات التي تواجههم.
 -4تب ّني وتطوير املبادرات وامل�شاريع ذات ال�صلة بال�شباب يف الإمارة ،و�إ�شراكهم يف عملية
املتابعة والتن�سيق بني املجل�س واجلهات املعن ّية لتنفيذ تلك املبادرات وامل�شاريع.
 -5تعزيز دور ال�شباب ورفع م�ستوى الوعي لديهم بحاجات جمتمعهم.
 -6توثيق الروابط الثقافية واالجتماعية بني ال�شباب.
 -7ت�شجيع ال�شباب املوهوب واملبتكر ،وتبني ابتكاراتهم ودعمها.
اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()4
يكون للمجل�س يف �سبيل حتقيق �أهدافه املهام وال�صالحيات التالية:
 -1التعاون مع اجلهات احلكومية املعن ّية يف و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب على م�ستوى
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الإمارة ،مبا يتوافق مع اال�سرتاتيجية االحتادية وبالتن�سيق مع جمل�س الإمارات لل�شباب.
 -2التن�سيق مع جمل�س الإمارات لل�شباب يف تنفيذ املبادرات والفعاليات امل�شرتكة بينهما.
 -3و�ضع �أطر للتعاون والتن�سيق امل�شرتك بني اجلهات املعن ّية ب�ش�ؤون وق�ضايا ال�شباب ،وتفعيل
التوا�صل بينها وبني املجل�س.
 -4اقرتاح املبادرات والفعاليات والأن�شطة اخلا�صة بتطوير ال�شباب يف جميع املجاالت
االجتماعية والتعليمية واالقت�صادية والوظيفية والريا�ضية وغريها من املجاالت ،ورفعها �إلى
جمل�س الإمارات لل�شباب لإقرارها قبل عر�ضها على املجل�س التنفيذي العتمادها ،والإ�شراف
على تنفيذها.
 -5التوا�صل مع �شباب الإمارة لإطالعهم على توجهات وخطط ومبادرات اجلهات املعن ّية بتطوير
ال�شباب.
�	-6إعداد �أجندة �سنوية باملبادرات والفعاليات والأن�شطة اخلا�صة ب�شباب الإمارة ،وو�ضع اخلطط
والربامج وتنفيذ احلمالت الإعالمية الالزمة لإعالم ال�شباب بهذه املبادرات والفعاليات
والأن�شطة اخلا�صة بهم.
 -7تعميم التجارب ال�شبابية الناجحة على م�ستوى الإمارة وخارجها ،وو�ضع الآليات املنا�سبة
لال�ستفادة منها.
 -8خلق �شراكات مع القطاع العام واخلا�ص لدعم ال�شباب ،ومتكني املجل�س من حتقيق �أهدافه.
�	-9أي مهام �أخرى ُيك ّلف بها من رئي�س املجل�س التنفيذي تكون الزمة لتمكينه من حتقيق �أهدافه.
ت�شكيل املجل�س
املادة ()5
ُي�ش ّكل املجل�س من (� )16ستة ع�شر ع�ضو ًا مبن فيهم الرئي�س ونائبه ،بقرار ُي�صدره رئي�س املجل�س
التنفيذي ،ملدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
�شروط الع�ضوية
املادة ()6
ُي�شرتط فيمن ُي نّعي رئي�س ًا �أو ع�ضو ًا يف املجل�س ما يلي:
�	-1أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة ،ويحمل خال�صة قيد �صادرة عن الإمارة.
�	-2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
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�	-3أن ال يقل عمره عن (� )21إحدى وع�شرين �سنة ميالدية وال يزيد على ( )30ثالثني �سنة.
�	-4أن يكون �أحد طالب امل�ؤ�س�سات التعليمية� ،أو من موظفي القطاع العام �أو اخلا�ص� ،أو من رواد
الأعمال �أو النا�شطني يف العمل التط ّوعي والأهلي.
�	-5أن يتمتع ب�شخ�صية متميزة وقيادية يف �أي من املجاالت ذات العالقة بق�ضايا ال�شباب.
التقارير الدورية
املادة ()7
يرفع املجل�س تقارير دورية �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي من خالل الأمانة العامة ،تت�ضمن نتائج
�أعمال املجل�س و�أن�شطته وفعالياته والعقبات التي تعرت�ضه ،واحللول واملقرتحات التي يو�صي بها،
وم�ستوى التعاون مع جمل�س الإمارات لل�شباب واجلهات املعن ّية ذات العالقة بال�شباب.
ت�شكيل فرق العمل
املادة ()8
يجوز للمجل�س �أن ُي�ش ّكل من بني �أع�ضائه �أو من غريهم فرق عمل متخ�ص�صة مل�ساندته يف �أداء
مهامه ،على �أن يكون من �ضمن هذه الفرق واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضاء املجل�س.

�أ-
ب-
ج-
د-

اجتماعات املجل�س
املادة ()9
يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه ،يف الزمان واملكان اللذين
يحددهما ،مبعدل (� )6ستة اجتماعات يف ال�سنة على الأقل.
تكون اجتماعات املجل�س �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من
بينهم.
�صدر املجل�س قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،ويف حال ت�ساوي
ُي ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأ�صوات ُي ّ
�سجل اعرتا�ضه خطي ًا على تلك
يجوز للع�ضو املخالف لقرارات وتو�صيات املجل�س �أن ُي ِّ
القرارات والتو�صيات مبح�ضر اجتماع املجل�س �أو مب�ستند خطي م�ستقل.
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حما�ضر اجتماعات املجل�س
املادة ()10
ُتد ّون مناق�شات املجل�س وقراراته وتو�صياته يف حما�ضر اجتماعات ،يتم �إر�سالها �إلى رئي�س االجتماع
والأع�ضاء احلا�ضرين لإبداء مالحظاتهم �أو اعتمادهم لها ،و ُيعترب املح�ضر نهائي ًا �إذا مل يقم رئي�س
اعرتا�ض على م�ضمونه �أو طلب لت�صحيحه خالل (� )7سبعة
االجتماع �أو الع�ضو احلا�ضر بتقدمي �أي
ٍ
�أيام من تاريخ �إر�سال حم�ضر االجتماع �إليه.
واجبات الرئي�س
املادة ()11
يتولى الرئي�س املهام وال�صالحيات التالية:
 -1رفع تقارير ربع �سنوية لرئي�س جمل�س الإمارات لل�شباب ب�ش�أن الفعاليات واملبادرات التي يتم
تنفيذها على م�ستوى الإمارة.
 -2الدعوة حل�ضور االجتماعات العادية واال�ستثنائية واعتماد جدول الأعمال.
�	-3إدارة اجتماعات املجل�س ب�شكل ي�ضمن تفعيل م�شاركة كافة الأع�ضاء يف �إبداء ر�أيهم يف
املوا�ضيع التي ُتطرح عليهم وتقدمي اقرتاحاتهم وتو�صياتهم ب�ش�أنها.
 -4الإ�شراف على قيام الأع�ضاء مبهامهم وتفعيل توا�صلهم مع ال�شباب.
 -5تكليف الأع�ضاء ب�أداء �أي �أعمال يف �إطار حتقيق املجل�س للأهداف واملهام املنوطة به.
 -6تقييم �أداء الأع�ضاء والفرق املنبثقة عن املجل�س ب�شكل دوري.
�	-7إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمجل�س و�إحالتها للأمانة العامة التخاذ الإجراءات الالزمة
العتمادها من اجلهات املخت�صة يف الإمارة.
�	-8أي مهام �أخرى ذات عالقة بال�شباب تكون الزمة لتحقيق �أهداف املجل�س.
واجبات الع�ضو
املادة ()12

على الع�ضو االلتزام مبا يلي:
 -1تقدمي املقرتحات واملبادرات وامل�شاركة الفاعلة يف درا�سة التو�صيات واملقرتحات واملبادرات
واخلطط و�سائر املو�ضوعات املعرو�ضة على املجل�س ومناق�شتها.
�	-2إبداء الر�أي ب�ش�أن املوا�ضيع املعرو�ضة على املجل�س مبو�ضوعية وحيادية.
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 -3ح�ضور اجتماعات املجل�س وعدم التغ ّيب عنها �إال ب�إذن م�سبق �أو بعذر مقبول ،ويف حال تخلف
الع�ضو عن ح�ضور اجتماعات املجل�س لأكرث من ( )3ثالثة اجتماعات متتالية بدون عذر
مقبول �أو تغ ّيب عن ( )5خم�سة اجتماعات متفرقة خالل ال�سنة الواحدة ،فعلى الرئي�س
�أن يرفع تقرير ًا بذلك �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي من خالل الأمانة العامة التخاذ القرار
املنا�سب ب�ش�أنه.
 -4رفع تقارير دورية �إلى الرئي�س عن املهام التي ُيك ّلف بها من الرئي�س �أو املجل�س.
املقرر
ِّ
املادة ()13
�أ -يكون للمجل�س ُمق ِّرر يختاره الرئي�س.
بُ -تناط باملقرر املهام التالية:
�	-1إعداد جدول �أعمال املجل�س واعتماده من الرئي�س ،و�إر�ساله مع دعوات االجتماع �إلى
الأع�ضاء.
 -2تدوين حما�ضر اجتماعات املجل�س ،ومتابعة اعتمادها من الرئي�س والأع�ضاء احلا�ضرين
لالجتماعات.
 -3التحقق من توفر الن�صاب القانوين الجتماعات املجل�س ،و�إبالغ الرئي�س بذلك.
 -4متابعة تنفيذ التوجيهات الإدارية اخلا�صة ب�أعمال املجل�س التي ت�صدر �إليه من الرئي�س.
 -5متابعة تنفيذ القرارات والتو�صيات ال�صادرة عن املجل�س.
 -6توثيق حما�ضر االجتماعات و�سجالت وم�ستندات املجل�س وتنظيمها.
 -7تقدمي كافة �أنواع الدعم الإداري املطلوبة لقيام املجل�س مبهامه.
�	-8أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س تكون ذات �صلة باخت�صا�صات املجل�س.
ال�سرية
املادة ()14
�أ -يلتزم الرئي�س والع�ضو خالل مدة ع�ضويتهم يف املجل�س �أو بعدها بعدم الإف�صاح �أو الك�شف
عن �أي معلومات خطية �أو �شفهية �سرية كانت بطبيعتها �أو بحكم الت�شريعات ال�سارية ،ما
مل يح�صل على �إذن بذلك من اجلهة التي متتلك تلك املعلومات ،وميتنع عليهم على وجه
اخل�صو�ص ما يلي:
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 -1ن�سخ �أو ا�ستخراج �أو �إحالة �أو الك�شف عن �أي معلومات �أو وقائع �أو وثائق �أو م�ستندات مت
االطالع عليها �أثناء �أدائهم ملهامهم.
 -2ا�ستعمال املعلومات التي يطلعون عليها نتيجة لقيامهم مبهامهم يف غري الأغرا�ض
املحددة لها.
�	-3إ�ساءة ا�ستخدام املعلومات التي يح�صلون عليها نتيجة متثيلهم يف املجل�س.
 -4ال�سماح لأي �شخ�ص غري خم ّول باالطالع على املعلومات �أو الوثائق املتعلقة مبهامهم.
ب -يلتزم الرئي�س والع�ضو عند فقدان �أو �سقوط �أو انتهاء ع�ضويته ب�إعادة كل ما يكون بحوزته
من الوثائق �أو الأوراق �أو امللفات �أو املواد �أو الأ�شرطة �أو الأقرا�ص �أو الربامج �أو �أي ممتلكات
�أخرى تخ�ص املجل�س �سوا ًء كانت تت�ضمن معلومات �سرية �أم ال.
ج -لغايات تطبيق هذه املادة ،على الرئي�س والع�ضو واملقرر التوقيع على تعهد �ضمان ال�سرية
وعدم الإف�صاح عن املعلومات وفق ًا للنموذج املعتمد لهذه الغاية لدى الأمانة العامة.
حوكمة املجل�س
املادة ()15
ُتط ّبق على املجل�س �أحكام املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
الدعم الإداري والفني
املادة ()16
تتولى الأمانة العامة تقدمي كافة �أوجه الدعم الإداري والفني للمجل�س لتمكينه من حتقيق �أهدافه
و�إجناز املهام املنوطة به مبوجب �أحكام هذا القرار.
التعاون مع املجل�س
املادة ()17
على كافة اجلهات احلكومية التعاون مع املجل�س لتمكينه من �أداء املهام املنوطة به مبوجب �أحكام
هذا القرار وتطوير وتنفيذ املبادرات والفعاليات والأن�شطة اخلا�صة ب�شباب الإمارة.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()18
ُ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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تنويه

__________
ورد خط�أ طباعي يف العدد  402من اجلريدة الر�سمية ،ال�صادر بتاريخ � 6أكتوبر 2016م ،يف ديباجة
قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )60ل�سنة  2016بتعيني املدير التنفيذي ملركز دبي للأمن االقت�صادي.
حيث وردت عبارة« :وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي»،
وال�صحيح « :وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي».
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