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�ملحتويات 

�ساحب �ل�سمو حاكم دبي
قو�نني

- قانون رقم )11( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة بدبي.
- قانون رقم )12( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم ال�ضناعة الأمنية يف اإمارة دبي.

مر��سيم
- مر�ضوم رقم )29( ل�ضنة 2016 بت�ضكيل جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة تنظيم ال�ضناعة الأمنية.

قر�ر�ت
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  جائزة  اأمناء  جمل�س  بت�ضكيل   2016 ل�ضنة   )17( رقم  قرار   -

للمعرفة.

�ملجل�ص �لتنفيذي
قر�ر�ت

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )52( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تطبيق قانون اإدارة املوارد الب�ضرية 
حلكومة دبي على موظفي بع�س اجلهات احلكومية يف دبي.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )53( ل�ضنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي ملحاكم دبي.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )54( ل�ضنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة 

والتنمية الب�ضرية يف دبي.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )55( ل�ضنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لور�ضة حكومة 

دبي.
نظم  لإدارة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�ضنة   )56( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

املعلومات اجلغرافية بقطاع الهند�ضة والتخطيط يف بلدية دبي.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )57( ل�ضنة 2016 باإن�ضاء جمل�س دبي لل�ضباب.
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قانون رقم )11( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

د�ئرة �لت�سريفات و�ل�سيافة بدبي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

وال�ضيافة  للت�ضريفات  باإن�ضاء دائرة  ل�ضنة 1977  املر�ضوم الحتادي رقم )69(  بعد الطالع على 
وحتديد اخت�ضا�ضاتها،

وعلى املر�ضوم بقانون احتادي رقم )4( ل�ضنة 2004 يف �ضاأن اإن�ضاء وتنظيم وزارة �ضوؤون الرئا�ضة،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )1( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )4( ل�ضنة 2015 باعتماد لئحة �ضوؤون موظفي دائرة الت�ضريفات 

وال�ضيافة بدبي،

ُن�سدر �لقانون �لتايل:
��سم �لقانون

�ملادة )1(
ُي�ضّمى هذا القانون »قانون د�ئرة �لت�سريفات و�ل�سيافة بدبي رقم )11( ل�سنة 201٦«.

�لتعريفات
�ملادة )2(

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

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

: �ضاحب ال�ضمو حاكم دبي. احلاكم 
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: وت�ضمل ويل عهد دبي ونائب احلاكم، واأفراد الأ�ضرة احلاكمة. العائلة احلاكمة 
: دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة بدبي. الدائرة 

: مدير عام الدائرة. املدير العام 
: املهام التي تقوم بها الدائرة وفقًا لأحكام هذا القانون وما هو معتمد لديها،  الت�ضريفات وال�ضيافة 
يف كل ما يت�ضل ب�ضوؤون املرا�ضم وال�ضتقبال والوداع واملقابالت واللقاءات 
والفعاليات واملنا�ضبات والإقامة واملواكب والتنقالت واإقامة املاآدب وغريها، 

اخلا�ضة باحلاكم والعائلة احلاكمة. 

نطاق �لتطبيق
�ملادة )3(

ُتطبق اأحكام هذا القانون على دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة بدبي، باعتبارها دائرة حكومية، تتمتع 
بال�ضخ�ضية العتبارية، والأهلية القانونية الالزمة لتحقيق اأهدافها والقيام باخت�ضا�ضاتها، وُتلحق 

باحلاكم.

�أهد�ف �لد�ئرة
�ملادة )4(

تهدف الدائرة اإلى حتقيق ما يلي:
ثقافتها  من  املنبثقة  الدولة  اأ�ضالة  يعك�س  نحو  على  وال�ضيافة  الت�ضريفات  وتنظيم  اإدارة    -1

الإ�ضالمية والعربية، ومبا يتوافق مع اأف�ضل املعايري الدولية املُطّبقة يف هذا ال�ضاأن.
تر�ضيخ ال�ضورة املُ�ضرقة لالإمارة، واملوروث احل�ضاري للدولة.   -2

توفري البيئة املنا�ضبة ل�ضيوف احلاكم والعائلة احلاكمة.   -3
و�ضركائها  الدائرة  مع  املتعاملني  فئات  خمتلف  لدى  وال�ضيافة  الت�ضريفات  ثقافة  تر�ضيخ    -4

ال�ضرتاتيجيني.
احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  الوثيقة  العالقات  وبناء  التعاون  ج�ضور  مد    -5

داخل الإمارة وخارجها.

�خت�سا�سات �لد�ئرة
�ملادة )٥(

يكون للدائرة يف �ضبيل حتقيق اأهدافها املهام وال�ضالحيات التالية:
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يف  احلاكمة  والعائلة  للحاكم  وال�ضيافة  بالت�ضريفات  املتعلقة  الأمور  كافة  وتقدمي  تنظيم    -1
زياراتهم وم�ضاركاتهم الر�ضمية الداخلية واخلارجية.

باملرا�ضم  يتعلق  ما  كل  يف  املخت�ضة  واجلهات  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزارة  مع  والتن�ضيق  التعاون    -2
اخلا�ضة بنائب رئي�س الدولة، ورئي�س جمل�س الوزراء.

التعاون والتن�ضيق مع دواوين حكام الإمارات يف كل ما يتعلق بالزيارات املتبادلة بني حكام    -3
الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام.

تنظيم وتقدمي كافة امل�ضائل املرتبطة بالت�ضريفات وال�ضيافة للملوك وروؤ�ضاء الدول ونوابهم    -4
والأجنبية  العربية  الر�ضمية  ال�ضخ�ضيات  وكبار  وروؤ�ضاء احلكومات  والأمراء  العهود  واأولياء 

التي تزور الدولة والوفود املرافقة لهم، وذلك بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة يف الدولة.
تنظيم املقابالت واللقاءات الر�ضمية للحاكم والعائلة احلاكمة.   -5

التن�ضيق مع اجلهات املعنّية داخل الدولة وخارجها يف كل ما يتعلق مبرا�ضم توقيع املعاهدات    -6
والتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يرعاها احلاكم والعائلة احلاكمة.

الإ�ضراف والتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة لتنظيم الأحداث والفعاليات واملاآدب التي يرعاها    -7
احلاكم والعائلة احلاكمة.

التعاون والتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة يف ترتيب وحتديد مواعيد ومقابالت ولقاءات احلاكم    -8
والعائلة احلاكمة لأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي املعتمدين لدى الدولة.

التن�ضيق مع اجلهات املعنّية لتنظيم زيارات الوفود الر�ضمية.   -9
تنظيم مرا�ضم ا�ضتقبال وتوديع احلاكم والعائلة احلاكمة.   -10

تنظيم وترتيب كافة امل�ضائل املتعلقة بالزيارات امليدانية والفعاليات التي يح�ضرها احلاكم    -11
والعائلة احلاكمة داخل الإمارة وخارجها.

و�ضيوف  ال�ضخ�ضيات  لكبار  تقدميها  اأو  منحها  يتم  التي  والهدايا  الأو�ضمة  وتوفري  تنظيم    -12
الإمارة.

اإعداد الدرا�ضات والأبحاث املت�ضلة باخت�ضا�ضات الدائرة واأهدافها.   -13
تخطيط وتنفيذ الربامج والدورات التدريبية املتعلقة بالت�ضريفات وال�ضيافة.   -14

اأي مهام اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهدافها املن�ضو�س عليها يف هذا القانون.   -15

�جلهاز �لتنفيذي للد�ئرة
�ملادة )٦(

يتكّون اجلهاز التنفيذي للدائرة من مدير عام وعدد من املوظفني الفنيني والإداريني واملاليني  اأ-  
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املخت�ضني.
يتم تعيني املدير العام مبر�ضوم ُي�ضِدره احلاكم. ب-  

يتم تعيني موظفي الدائرة وفقًا لت�ضريعات املوارد الب�ضرية املُطّبقة لدى الدائرة. ج-  

�خت�سا�سات �ملدير �لعام
�ملادة )7(

يتولى املدير العام مهمة الإ�ضراف العام على اأعمال الدائرة، وت�ضيري �ضوؤونها، ويكون له يف  اأ-  
�ضبيل ذلك املهام وال�ضالحيات التالية:

والإ�ضراف على  والت�ضغيلية،  ال�ضرتاتيجية  للدائرة، وخططها  العامة  ال�ضيا�ضة  اعتماد    -1
تنفيذها.

الإ�ضراف على حتقيق الدائرة لأهدافها، وتنفيذ اخت�ضا�ضاتها املقررة لها مبوجب هذا    -2
القانون، والربوتوكولت املعتمدة لديها.

املخت�ضة  اجلهات  اإلى  ورفعها  اخلتامية،  وح�ضاباتها  للدائرة،  ال�ضنوية  املوازنة  اإقرار    -3
لعتمادها.

التنظيمية  الوحدات  على  املهام  توزيع  ي�ضمن  مبا  للدائرة،  التنظيمي  الهيكل  اعتماد    -4
والقيام مب�ضوؤولياتها بكفاءة وفعالية.

اعتماد اللوائح الإدارية واملالية والفّنية املنّظمة لعمل الدائرة، مبا يف ذلك لئحة العقود    -5
وامل�ضرتيات.

اإبرام العقود والتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغري.   -6
املُّتبعة  لالأ�ضول  وفقًا  وال�ضيافة،  بالت�ضريفات  اخلا�ضة  والقواعد  العمل  اأدلة  اعتماد    -7

واأف�ضل املعايري واملمار�ضات العاملية املعمول بها يف هذا ال�ضاأن.
متثيل الدائرة لدى جميع اجلهات داخل الدولة وخارجها.   -8

فتح احل�ضابات امل�ضرفية با�ضم الدائرة لدى املوؤ�ض�ضات املالية داخل الدولة وخارجها،    -9
وفقًا للت�ضريعات ال�ضارية.

اأدائهم لواجباتهم  الدائرة مبهامهم، والتحقق من ح�ضن  10-  الإ�ضراف على قيام موظفي 
الوظيفية.

11-  اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من احلاكم اأو العائلة احلاكمة، اأو مبوجب الت�ضريعات 
ال�ضارية.

Issue 403 Pages.indd   8 10/15/16   11:29 AM



�لعدد )403( - �ل�سنة )٥0( - 17 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أكتوبر 201٦م ٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

للمدير العام تفوي�س اأي من �ضالحياته املقررة له مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة لأي من  ب-  
موظفي الدائرة، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وحُمّددًا.

�ملو�رد �ملالية للد�ئرة
�ملادة )٨(

تتكون املوارد املالية للدائرة مما يلي:
املخ�ض�ضات املالية املر�ضودة للدائرة يف املوازنة العامة حلكومة دبي.   -1

ها املدير العام. اأي موارد اأخرى ُيقرِّ   -2

ح�سابات �لد�ئرة و�سنتها �ملالية
�ملادة )٩(

ُتطبق الدائرة يف تنظيم ح�ضاباتها اأ�ضول ومبادئ املحا�ضبة احلكومية.  اأ-  
تبداأ ال�ضنة املالية للدائرة يف اليوم الأول من �ضهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني  ب-  

من �ضهر دي�ضمرب من كل �ضنة. 

تقدمي �لدعم
�ملادة )10(

يكون للدائرة يف �ضبيل قيامها بالخت�ضا�ضات املنوطة بها مبوجب هذا القانون، ال�ضتعانة مبن تراه 
ُمنا�ضبًا من اجلهات احلكومية يف الإمارة، وعلى هذه اجلهات تقدمي الدعم الالزم للدائرة متى 

ُطِلب منها ذلك.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )11(

ُي�ضدر املدير العام اأو من ُيفّو�ضه القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

�لإلغاء�ت
�ملادة )12(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�ضريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )13(

ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 25 �ضبتمرب 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 23 ذو احلجة 1437هـ 
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قانون رقم )12( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

تنظيم �ل�سناعة �لأمنية يف �إمارة دبي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وتعديالته  وم�ضتخدميها  الأمنية  اخلدمات  مقدمي  ب�ضاأن   2008 ل�ضنة   )24( رقم  القانون  وعلى 

ولئحته التنفيذية،

ُن�سدر �لقانون �لتايل:
�لف�سل �لأول

�لت�سمية و�لتعريفات و�لأهد�ف ونطاق �لتطبيق
��سم �لقانون

�ملادة )1(
ُي�ضّمى هذا القانون »قانون تنظيم �ل�سناعة �لأمنية يف �إمارة دبي رقم )12( ل�سنة 201٦«.

�لتعريفات
�ملادة )2(

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

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

: حكومة دبي. احلكومة  
: املجل�س التنفيذي لالإمارة. املجل�س التنفيذي  

: الدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة واملجال�س وال�ضلطات، مبا  اجلهات احلكومية  

Issue 403 Pages.indd   11 10/15/16   11:29 AM



�لعدد )403( - �ل�سنة )٥0( - 17 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أكتوبر 201٦م 12 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

يف ذلك ال�ضلطات امل�ضرفة على مناطق التطوير اخلا�ضة واملناطق احلرة، 
مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، واأي جهة اأخرى تابعة للحكومة.

: موؤ�ض�ضة تنظيم ال�ضناعة الأمنية، املُن�ضاأة مبوجب هذا القانون. املوؤ�ض�ضة 
: اجلهات احلكومية واأي جهة اأخرى مُيكن للموؤ�ض�ضة التن�ضيق معها لغايات  اجلهات املعنّية 
هذا  اأهداف  وحتقيق  بها  املنوطة  الخت�ضا�ضات  مزاولة  من  متكينها 

القانون.
: جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة. املجل�س 

: املدير التنفيذي للموؤ�ض�ضة. املدير التنفيذي 
: اإدارة ُنظم احلماية. الإدارة 

ومعدات  واأجهزة  واإجراءات  �ضيا�ضات  من  الأمنية  املنظومة  مكونات   : ال�ضناعة الأمنية 
وخدمات توّفر احلماية لالأ�ضخا�س با�ضتخدام الُنظم الِوقائية.

: الإجراءات الحرتازية والأنظمة الإلكرتونية واملُعدات الأمنية التي حتمي  النُّظم الِوقائية  
املن�ضاآت اأو الأفراد من اأخطار حُمتملة اأو متنعها.

اأو  لالأفراد  الأمنية  بتقدمي اخلدمات  املوؤ�ض�ضة  له من  املُرّخ�س  ال�ضخ�س   : مقدم اخلدمة الأمنية 
اجلهات احلكومية اأو املُن�ضاآت.

بتقدمي  لل�ضخ�س  ُي�ضّرح مبوجبها  والتي  املوؤ�ض�ضة،  ال�ضادرة عن  الوثيقة   : الرتخي�س 
اخلدمات الأمنية يف الإمارة.

الأفراد عن طريق  اأو  للمن�ضاآت  اأمنية  توفري حماية  اإلى  تهدف  اأي خدمة   : اخلدمات الأمنية 
اإلى  تهدف  اأو  املخت�ضني،  الأفراد  اأو  الأمنية  واملعدات  الأجهزة  ا�ضتخدام 
احلماية  اأجهزة  وتركيب  بيع  اأو  الأمنية،  احلماية  توفري  على  التدريب 
بتوفري  املتعلقة  وال�ضت�ضارات  الدرا�ضات  تقدمي  اأو  واأنظمتها،  الأمنية 

احلماية الأمنية.
اأو  املخاطر  اإلى  عالية  بدرجة  معر�ضة  تكون  التي  واملن�ضاآت  القطاعات   : القطاعات احليوية 
اخلدمات  اأو  بها  باملتاجرة  تقوم  التي  ال�ضلع  قيمة  اأو  نوع  نتيجة  التهديد 
الذهب  بيع  وحمالت  ال�ضرافة  وحمالت  البنوك  وت�ضمل  تقدمها،  التي 

واملجوهرات والفنادق وجممعات الت�ضوق وامل�ضت�ضفيات.
وجممعات  والأبراج  املباين  وي�ضمل  مكتبية،  اأو  �ضكنية  لوحدات  جتمع  اأي   : املجمعات الهامة 

الفلل.
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اأو التي ُيدعى لها اجلمهور  اأو العرو�س العامة  اأو الجتماعات،  : احلفالت  الفعاليات العامة 
اأو طائفة منهم، وت�ضمل الأعياد الدينية واملنا�ضبات الوطنية واملهرجانات 

واملباريات وامل�ضابقات وال�ضباقات.
اأعماله  حماية  اأو  حلمايته  الأمنية  اخلدمات  ي�ضتخدم  الذي  ال�ضخ�س   : امل�ضتخدم 

وممتلكاته. 
: ال�ضخ�س الطبيعي اأو العتباري. ال�ضخ�س 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.  : الالئحة التنفيذية  

�أهد�ف �لقانون
�ملادة )3(

يهدف هذا القانون اإلى حتقيق ما يلي:
تنظيم ال�ضناعة الأمنية يف الإمارة، من خالل جمموعة تدابري واإجراءات وا�ضحة وفعالة.   -1

حتديد الإطار العام للمعايري واملوا�ضفات الأمنية للنظم الوقائية، و�ضمان دقتها وفعاليتها.   -2
امل�ضاهمة يف اإيجاد بيئة اآمنة للقطاعات احليوية، واملجمعات الهامة، والفعاليات العامة يف    -3

الإمارة.
الأمنية  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  ل�ضمان  الأمنية  اخلدمات  مقدمي  على  الفّعالة  الرقابة    -4

مل�ضتخدميها.
التقنيات  اأحدث  دعم اجلهات الأمنّية يف الإمارة، ومتكينها من مزاولة مهامها با�ضتخدام    -5

والنظم الوقائية.
تعزيز الوعي لدى اجلمهور باأهمية اخلدمات الأمنية، وفاعليتها يف حتقيق الأمن العام.   -6

نطاق �لتطبيق
�ملادة )4(

ُتطّبق اأحكام هذا القانون يف كافة اأنحاء الإمارة، مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�ضة واملناطق 
احلرة، مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
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�لف�سل �لثاين
موؤ�س�سة تنظيم �ل�سناعة �لأمنية

�إن�ساء �ملوؤ�س�سة
�ملادة )٥(

ُتن�ضاأ يف الإمارة مبوجب هذا القانون موؤ�ض�ضة عامة ُت�ضّمى »موؤ�س�سة تنظيم �ل�سناعة �لأمنية«، 
تتمتع بال�ضخ�ضية العتبارية، والأهلية القانونية الالزمة ملبا�ضرة الأعمال والت�ضرفات التي تكفل 

حتقيق اأهداف هذا القانون.

مقر �ملوؤ�س�سة
�ملادة )٦(

اإن�ضاء فروع لها داخل الإمارة  يكون املقر الرئي�س للموؤ�ض�ضة يف الإمارة، ويجوز بقرار من املجل�س 
وخارجها.

�خت�سا�سات �ملوؤ�س�سة
�ملادة )7(

ُتعترب املوؤ�ض�ضة اجلهة احلكومية املعنّية بتنظيم ال�ضناعة الأمنية يف الإمارة، وتتولى بالتن�ضيق مع 
اجلهات املعنّية، املهام وال�ضالحيات التالية:

ر�ضم ال�ضيا�ضة العامة لالإمارة يف جمال ال�ضناعة الأمنية، ومتابعة تنفيذها.   -1
و�ضع اأف�ضل املوا�ضفات واملعايري وال�ضرتاطات اخلا�ضة بال�ضناعة الأمنية، وحتديثها ب�ضكل    -2

دوري، ومتابعة التزام مقدمي اخلدمات الأمنية بها.
ترخي�ص مقدمي اخلدمات الأمنية، ومتابعة مدى التزامهم ب�شوابط و�شروط الرتخي�ص.   -3

ترخي�س الأجهزة واملعّدات الأمنية التي حُتّددها الالئحة التنفيذية.   -4
تقدمي الدرا�ضات وال�ضت�ضارات الفّنية املتعلقة بتوفري احلماية الأمنية، وغريها من الدرا�ضات    -5

وال�ضت�ضارات يف املجالت ذات العالقة بعمل املوؤ�ض�ضة.
ملقدمي  والختبار  التدريب  عمليات  على  والإ�ضراف  واعتمادها  التدريبية  املناهج  و�ضع   -6

اخلدمات الأمنية.
التاأكد من توفر النظم الوقائية يف القطاعات احليوية واملجمعات الهامة والفعاليات العامة    -7

يف الإمارة، وفقًا لالإجراءات وال�ضوابط التي حُتّددها الالئحة التنفيذية.

Issue 403 Pages.indd   14 10/15/16   11:29 AM



�لعدد )403( - �ل�سنة )٥0( - 17 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أكتوبر 201٦م 1٥ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

التن�ضيق مع اجلهات احلكومية والإقليمية والدولية يف كل ما يتعلق مبجال عمل املوؤ�ض�ضة.  -8
اقرتاح ومراجعة الت�ضريعات املتعلقة بال�ضناعة الأمنية يف الإمارة.   -9

اإعداد ومتويل الدرا�ضات والبحوث الالزمة لتطوير ال�ضناعة الأمنية يف الإمارة.   -10
ذات  والدولية  الإقليمية  املنظمات  مع  والتعاون  فيها،  وامل�ضاركة  والندوات  املوؤمترات  عقد    -11
ال�ضلة بعمل املوؤ�ض�ضة، وتبادل اخلربات واملعارف والدورات يف اجلوانب املتعلقة بال�ضناعة 

الأمنية.
اأو  امل�ضاهمة  اأو  امل�ضاركة  اأو  ال�ضتثمار  اأو  الغري،  مع  بامل�ضاركة  اأو  ال�ضركات مبفردها  اإن�ضاء    -12
الندماج اأو �ضراء الأ�ضهم اأو احل�ض�س يف ال�ضركات والهيئات واملوؤ�ض�ضات التي تزاول اأن�ضطة 
الدولة  داخل  القانون  هذا  اأهداف  حتقيق  يف  لها  م�ضاعدة  اأو  باأن�ضطتها  �ضبيهة  اأو  مماثلة 

وخارجها.
متّلك وا�ضتئجار الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.   -13

اأي مهام اأو �ضالحيات اأخرى مُتّكن املوؤ�ض�ضة من حتقيق اأهداف هذا القانون.   -14

جمل�ص �إد�رة �ملوؤ�س�سة
�ملادة )٨(

يكون للموؤ�ض�ضة جمل�س اإدارة يتاألف من رئي�س ونائٍب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة 
املجل�س  يف  الع�ضوية  مدة  وتكون  احلاكم،  ُي�ضِدره  مبر�ضوم  تعيينهم  يتم  والخت�ضا�س،  والكفاءة 

ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.

�خت�سا�سات جمل�ص �لإد�رة
�ملادة )٩(

املجل�س هو ال�ضلطة العليا يف املوؤ�ض�ضة، يتولى الإ�ضراف العام على حتقيق اأهداف هذا القانون  اأ-  
و�ضمان حتقيق ال�ضيا�ضات لهذه الأهداف، والتحقق من قيام املوؤ�ض�ضة باملهام وال�ضالحيات 
وال�ضالحيات  ال�ضلطات  ومُيار�س  ال�ضارية،  والت�ضريعات  القانون  هذا  مبوجب  بها  املنوطة 
املهام  اخل�ضو�س  وجه  على  له  ويكون  القانون،  هذا  اأهداف  حتقيق  من  لتمكينه  الالزمة 

وال�ضالحيات التالية:
اعتماد ال�ضيا�ضة العامة للموؤ�ض�ضة، وخططها ال�ضرتاتيجية والتطويرية، والإ�ضراف على    -1

تنفيذها.
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اعتماد خطط وبرامج العمل باملوؤ�ض�ضة واملبادرات التي من �ضاأنها حتقيق اأهداف هذا    -2
القانون، ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها ب�ضكل �ضنوي.

حتديد الأهداف ال�ضرتاتيجية للموؤ�ض�ضة والإجراءات الالزمة لالإ�ضراف على تنفيذها،   -3
على اأن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى اللتزام بها �ضنويًا.

اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تقّيد املوؤ�ض�ضة باأحكام الت�ضريعات ال�ضارية والقرارات    -4
املوؤ�ض�ضة  باأعمال  املُتعلقة  الت�ضريعات  وباأحكام  منها،  اأي  مبقت�ضى  ال�ضادرة  والأنظمة 

واأن�ضطتها.
تقييم ومتابعة اأداء اجلهاز التنفيذي للموؤ�ض�ضة ل�ضمان حتقيقها لأهداف هذا القانون.   -5

املوؤ�ض�ضة يف  العمل يف  بتنظيم  املتعلقة  والقرارات  للموؤ�ض�ضة،  التنظيمي  الهيكل  اعتماد    -6
النواحي الإدارية واملالية والفنية، مبا يف ذلك نظام �ضوؤون املوارد الب�ضرية.

املعنّية  للجهات  ورفعهما  اخلتامي،  وح�ضابها  للموؤ�ض�ضة  ال�ضنوية  املوازنة  اإقرار    -7
لعتمادهما.

اإقرار الر�ضوم وبدل اخلدمات التي ُتقّدمها املوؤ�ض�ضة، ورفعها للجهات املعنّية لعتمادها.   -8
مهامها  وحتديد  واملوؤقتة،  الدائمة  املتخ�ض�ضة  العمل  وفرق  الفرعية  اللجان  ت�ضكيل    -9

و�ضالحياتها ومدة عملها، مبا ُي�ضِهم يف حتقيق اأهداف هذا القانون.
بينهم  فيما  الأدوار  تكامل  ي�ضمن  ب�ضكل  املجل�س،  اأع�ضاء  من  ع�ضو  كل  مهام  10-  حتديد 

لتحقيق اأهداف هذا القانون.
الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  التنفيذي،  املدير  يرفعها  التي  الأداء  تقارير  11-  الطالع على 

ب�ضاأنها.
12-  اأي مهام اأو �ضالحيات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.

للمجل�س تفوي�س اأي من ال�ضالحيات املن�ضو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة للجنة  ب-  
خّطيًا  التفوي�س  هذا  يكون  اأن  على  التنفيذي،  للمدير  اأو  املجل�س،  اأع�ضاء  بع�س  من  مكّونة 

وحمّددًا.
يحل نائب رئي�س املجل�س حمل الرئي�س يف حال غيابه اأو قيام مانع لديه، ويزاول كافة املهام  ج-  
والقرارات  التنفيذية  والالئحة  القانون  املجل�س مبوجب هذا  برئي�س  املنوطة  وال�ضالحيات 

ال�ضادرة مبوجبهما.
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�جتماعات جمل�ص �لإد�رة
�ملادة )10(

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�ضه، اأو نائبه يف حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل �ضهرين،  اأ-  
اأو كلما دعت احلاجة لذلك، وتكون اجتماعاته �ضحيحة بح�ضور اأغلبية اأع�ضائه على اأن يكون 

رئي�س املجل�س اأو نائبه من بينهم.
يتخذ املجل�س قراراته وتو�ضياته باأغلبية اأ�ضوات الأع�ضاء احلا�ضرين، وعند ت�ضاوي الأ�ضوات  ب-  
ُيرّجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، وُتدّون قرارات وتو�ضيات املجل�س يف حما�ضر ُيوّقع 

عليها رئي�س الجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون. 
ر ُيعنّي من قبل رئي�ضه، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأع�ضاء املجل�س حل�ضور  يكون للمجل�س ُمقرِّ ج-  
قراراته  تنفيذ  ومتابعة  اجتماعاته،  حما�ضر  وحترير  اأعماله،  جداول  واإعداد  اجتماعاته، 

وتو�ضياته، واأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س.
حل�ضور  واملخت�ضني  وال�ضت�ضاريني  اخلرباء  من  منا�ضبًا  يراه  مبن  ال�ضتعانة  للمجل�س  د-  

اجتماعاته، دون اأن يكون لهم �ضوت معدود يف مداولت املجل�س.

�ملدير �لتنفيذي للموؤ�س�سة
�ملادة )11(

تو�ضية  على  بناًء  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  من  بقرار  ُيعنّي  تنفيذي  مدير  للموؤ�ض�ضة  يكون  اأ-  
املجل�س. 

يكون املدير التنفيذي م�ضوؤوًل مبا�ضرة اأمام املجل�س عن تنفيذ املهام والخت�ضا�ضات املنوطة  ب-  
به مبوجب اأحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية والقرارات ال�ضادرة مبوجبهما. 

�خت�سا�سات �ملدير �لتنفيذي
�ملادة )12(

يتولى املدير التنفيذي الإ�ضراف على الأعمال اليومية للموؤ�ض�ضة واإدارة وتنظيم اأعمالها، ومتثيلها يف 
عالقاتها مع الغري واأمام ال�ضلطة الق�ضائية، ويكون م�ضوؤوًل عن حتقيق اأهداف هذا القانون وتنفيذ 
ال�ضيا�ضات املرتبطة بهذه الأهداف، ومُيار�س ال�ضلطات وال�ضالحيات الالزمة لتحقيق اأهداف هذا 

القانون، ويكون له على وجه اخل�ضو�س املهام وال�ضالحيات التالية:
اقرتاح ال�ضيا�ضات واخلطط ال�ضرتاتيجية والتطويرية والت�ضغيلية واملبادرات والربامج التي    -1
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من �ضاأنها حتقيق اأهداف هذا القانون، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
تنفيذ ومتابعة القرارات وال�ضيا�ضات واخلطط والربامج التي يعتمدها املجل�س.   -2

املجل�س  على  وعر�ضها  ومبادرات،  م�ضاريع  بها من  يت�ضل  وما  العمل  وبرامج  اإعداد خطط    -3
لعتمادها.

اقرتاح الهيكل التنظيمي للموؤ�ض�ضة، والقرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املوؤ�ض�ضة يف النواحي    -4
املجل�س  على  وعر�ضها  الب�ضرية،  املوارد  �ضوؤون  نظام  ذلك  والفنية، مبا يف  واملالية  الإدارية 

لعتمادها.
اإعداد م�ضروع املوازنة ال�ضنوية للموؤ�ض�ضة وح�ضابها اخلتامي، ورفعهما اإلى املجل�س لإقرارهما.  -5

اقرتاح الر�ضوم وبدل اخلدمات التي ُتقّدمها املوؤ�ض�ضة، ورفعها اإلى املجل�س لإقرارها.   -6
الإ�ضراف على اأداء اجلهاز التنفيذي للموؤ�ض�ضة للمهام املنوطة به مبوجب القرارات ال�ضادرة    -7

عن املجل�س، وتعيني الكوادر الفنية والإدارية من ذوي اخلربة والخت�ضا�س.
رفع التقارير الدورية وال�ضنوية عن اأداء املوؤ�ض�ضة و�ضري العمل فيها اإلى املجل�س، لتخاذ ما    -8

يلزم من اإجراءات ب�ضاأنها.
يف  بها  املعمول  املالية  واللوائح  الأنظمة  عليه  تن�س  ما  حدود  يف  املالية  املعامالت  اعتماد    -9

املوؤ�ض�ضة.
وفقًا  التفاهم  ومذكرات  والتفاقات  العقود  على  عنها  ونيابة  املوؤ�ض�ضة  با�ضم  التوقيع    -10

لل�ضالحيات املمنوحة له من املجل�س يف هذا ال�ضاأن. 
الإ�ضراف على الوحدات التنظيمية التي تتكّون منها املوؤ�ض�ضة يف الهيكل التنظيمي املعتمد.   -11

يف  بها  املعمول  للوائح  وفقًا  اأتعابهم،  و�ضرف  وحتديد  وامل�ضت�ضارين  اخلرباء  مع  التعاقد   -12
املوؤ�ض�ضة.

اأي مهام اأو �ضالحيات اأخرى يتم تكليفه اأو تفوي�ضه بها من قبل املجل�س.  -13

�جلهاز �لتنفيذي للموؤ�س�سة
�ملادة )13(

يتكّون اجلهاز التنفيذي للموؤ�ض�ضة من املدير التنفيذي وعدد من املوظفني الإداريني واملاليني  اأ-  
والفنيني.

تتحدد حقوق وواجبات موظفي املوؤ�ض�ضة والقواعد املتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم مبوجب  ب-  
نظام خا�س ب�ضوؤون املوارد الب�ضرية يعتمده املجل�س لهذه الغاية. 

Issue 403 Pages.indd   18 10/15/16   11:29 AM



�لعدد )403( - �ل�سنة )٥0( - 17 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أكتوبر 201٦م 1٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

اأحكام عقود العمل املرُبمة معهم،  ي�ضري على موظفي املوؤ�ض�ضة بتاريخ العمل بهذا القانون  ج-  
هذه  من  )ب(  الفقرة  يف  اإليه  املُ�ضار  الب�ضرية  املوارد  �ضوؤون  نظام  اعتماد  حني  اإلى  وذلك 

املادة.

�ملو�رد �ملالية للموؤ�س�سة
�ملادة )14(

تتكون املوارد املالية للموؤ�ض�ضة مما يلي:
الدعم املقرر للموؤ�ض�ضة يف املوازنة العامة للحكومة.   -1

الر�ضوم والبدلت التي تتقا�ضاها املوؤ�ض�ضة نظري اخلدمات التي ُتقّدمها.   -2
املنح والهبات والتربعات والو�ضايا التي تتلقاها املوؤ�ض�ضة ويوافق عليها املجل�س.   -3

اأي موارد اأخرى ُيقّرها رئي�س املجل�س التنفيذي.   -4

ح�سابات �ملوؤ�س�سة و�سنتها �ملالية
�ملادة )1٥(

ُتطّبق املوؤ�ض�ضة يف تنظيم ح�ضاباتها و�ضجالتها اأ�ضول ومبادئ املحا�ضبة احلكومية.  اأ-  
تبداأ ال�ضنة املالية للموؤ�ض�ضة يف اليوم الأول من �ضهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني  ب-  
من �ضهر دي�ضمرب من كل �ضنة، على اأن تبداأ ال�ضنة املالية الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا 

القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �ضهر دي�ضمرب من ال�ضنة التالية.

�لف�سل �لثالث
�ل�سناعة �لأمنية ومقدمي �خلدمات �لأمنية

��سرت�طات �ل�سناعة �لأمنية
�ملادة )1٦(

املتعلقة  وال�شوابط  واملعايري  واملوا�شفات  بال�شروط  اللتزام  الأمنية  اخلدمات  مقدمي  على 
بال�ضناعة الأمنية، التي حُتّددها الالئحة التنفيذية.

تقدمي �خلدمات �لأمنية
�ملادة )17(

ُيحظر على اأي �ضخ�س تقدمي اخلدمات الأمنية يف الإمارة اإل بعد احل�ضول على الرتخي�س.  اأ-  
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من  وغريها  ومدته،  الرتخي�ص  على  احل�شول  واإجراءات  �شروط  التنفيذية  الالئحة  ّدد  تحُ ب-  
الأحكام املتعلقة به.

�لتنازل عن �لرتخي�ص
�ملادة )1٨(

ل يجوز التنازل عن الرتخي�س لأي �ضخ�س اأو اإيقاف تقدمي اخلدمات الأمنية اإل بعد احل�ضول على 
وال�شروط  لل�شوابط  املوافقة وفقًا  اإ�شدار هذه  املحُ�شبقة على ذلك، ويتم  املوؤ�ش�شة اخلّطية  موافقة 

التي حُتّددها الالئحة التنفيذية، وُيعترب اأي تنازل يتم خالفًا لأحكام هذه املادة باطاًل.

�لفعاليات �لعامة
�ملادة )1٩(

اإدارة  اأو  تنظيم  لغايات  ا�شتيفاوؤها  الواجب  وال�شالمة  الأمن  �شروط  التنفيذية  الالئحة  ّدد  تحُ
الفعاليات العامة.

�لقطاعات �حليوية و�ملجمعات �لهامة
�ملادة )20(

حُتّدد الالئحة التنفيذية املتطلبات الأمنية واملوا�ضفات الفّنية التي يجب اأن تتوفر يف القطاعات 
احليوية واملجمعات الهامة.

�لعقوبات �لإد�رية
�ملادة )21(

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�ضد ين�س عليها اأي ت�ضريع اآخر، ُيعاقب كل من يخالف اأحكام  اأ-  
عن  تقل  ل  مالية  بغرامة  مبوجبهما  ال�ضادرة  والقرارات  التنفيذية  والالئحة  القانون  هذا 

)10.000( ع�ضرة اآلف درهم ول تزيد على )500.000( خم�ضمئة األف درهم. 
ُت�ضاعف قيمة الغرامة املن�ضو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة يف حال معاودة ارتكاب  ب-  
لها، ومبا ل تزيد يف  ال�ضابقة  ارتكاب املخالفة  تاريخ  املخالفة ذاتها خالل �ضنة واحدة من 

حّدها الأق�ضى على مليون درهم.
د رئي�س املجل�س التنفيذي بقرار ي�ضدر عنه الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام هذا  ُيحدِّ ج-  
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القانون والالئحة التنفيذية والغرامة املالّية املُقّررة لكل من تلك الأفعال.

ماأمورو �ل�سبط �لق�سائي
�ملادة )22(

ال�ضبط  ماأموري  �ضفة  املجل�س،  رئي�س  من  قرار  بت�ضميتهم  ي�ضدر  الذين  املوؤ�ض�ضة  ملوظفي  يكون 
الق�ضائي يف اإثبات الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية والقرارات 
ال�ضادرة مبوجبهما، ويكون لهم يف �ضبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة، وال�ضتعانة باأفراد 

ال�ضرطة واجلهات املعنّية عند القت�ضاء.

�لتعاون مع �ملوؤ�س�سة
�ملادة )23(

القيام  من  متكينها  �ضاأنه  من  ما  بكل  واإمدادها  املوؤ�ض�ضة،  مع  التام  التعاون  املعنّية  اجلهات  على 
ال�ضادرة  والقرارات  التنفيذية  والالئحة  القانون  املن�ضو�س عليها يف هذا  مبهامها و�ضالحياتها 

مبوجبهما. 

�لف�سل �لر�بع
�أحكام ختامية

�إد�رة ُنظم �حلماية
�ملادة )24(

احلقوق  كافة  للموؤ�ض�ضة  ُينقل  كما  املوؤ�ض�ضة،  اإلى  القانون  بهذا  العمل  بتاريخ  الإدارة  ُتنقل  اأ-  
واللتزامات وامل�ضوؤوليات وال�ضالحيات املُقّررة لالإدارة.

ُينقل للموؤ�ض�ضة جميع املوظفني العاملني يف الإدارة، مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�ضبة. ب-  

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )2٥(

هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  التنفيذية  الالئحة  ُيفّو�ضه  من  اأو  املجل�س  رئي�س  ُي�ضدر 
القانون. 
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�لإلغاء�ت
�ملادة )2٦(

يحل هذا القانون حمل القانون رقم )24( ل�ضنة 2008 املُ�ضار اإليه.  اأ-  
ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�ضريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون. ب-  

اإلى  اإليه،  املُ�ضار   2008 ل�ضنة   )24( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  العمل  ي�ضتمر  ج-  
املدى الذي ل تتعار�س فيه واأحكام هذا القانون، وذلك اإلى حني �ضدور الالئحة التنفيذية 

التي حتل حملها.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )27(

ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 25 �ضبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 23 ذو احلجة 1437هـ
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مر�سوم رقم )2٩( ل�سنة 201٦
بت�سكيل

جمل�ص �إد�رة موؤ�س�سة تنظيم �ل�سناعة �لأمنية
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )12( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم ال�ضناعة الأمنية يف اإمارة دبي،
وعلى املر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،

نر�سم ما يلي: 
ت�سكيل جمل�ص �لإد�رة

�ملادة )1(
 )12( رقم  القانون  مبوجب  املُن�ضاأة  الأمنية  ال�ضناعة  تنظيم  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  ُي�ضّكل  اأ-  

ل�ضنة 2016 املُ�ضار اإليه، من ال�ضادة التالية اأ�ضماوؤهم:
رئي�ضًا حممــد اأحمــد القمــزي    -1

نائبًا للرئي�س طــالل حـميــد بالهــول    -2
ع�ضوًا عو�س حا�ضر املهريي    -3
ع�ضوًا جمــال خـليفــه بالهــول    -4
ع�ضوًا �ضيف عبيـد املن�ضـوري    -5
ع�ضوًا خليفه اإبراهيــم ال�ضليــ�س    -6
ع�ضوًا حممــد �ضيــف املقبــايل    -7

وذلك ملدة ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت مدة ع�ضوية اأع�ضاء جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�ضكيل املجل�س، فاإنه ي�ضتمر يف هذه احلالة اأع�ضاء جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة يف 

اأداء مهامهم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ضاء جدد بدًل عنهم.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا املر�ضوم من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 25 �ضبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 23 ذو احلجة 1437هـ
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قر�ر رقم )17( ل�سنة 201٦
بت�سكيل

جمل�ص �أمناء جائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم للمعرفة
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على املر�ضوم رقم )36( ل�ضنة 2015 باإن�ضاء جائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة، 
وُي�ضار اإليها فيما بعد بـ »�جلائزة«،

وعلى القرار رقم )16( ل�ضنة 2015 باعتماد النظام الأ�ضا�ضي جلائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
للمعرفة،

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص �لأمناء

�ملادة )1(
�آل مكتوم،  �أحمد بن حممد بن ر��سد  �سمو �ل�سيخ  اأمناء اجلائزة برئا�ضة  ُي�ضّكل جمل�س  اأ-  

وع�ضوية كل من: 
نائبًا للرئي�س  ال�ضيد/ جمال خلفان بن حويرب       -1

ع�ضوًا ممثل عن جامعة الإمارات العربية املتحدة       -2
ع�ضوًا  ممثل عن جامعة القاهرة         -3
ع�ضوًا ممثل عن جامعة نانيانغ التكنولوجية       -4
ع�ضوًا ممثل عن جامعة اك�ضفورد        -5
ع�ضوًا ممثل عن نا�ضيونال جيوغرافيك        -6

وذلك ملدة ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.  
تتم ت�ضمية ممثلي اجلهات املُ�ضار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة من قبل م�ضوؤويل تلك  ب-  

اجلهات.
ج- اإذا انتهت مدة ع�ضوية اأع�ضاء جمل�س اأمناء اجلائزة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، 
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ومل يتم اإعادة ت�ضكيل املجل�س، فاإنه ي�ضتمر يف هذه احلالة اأع�ضاء جمل�س اأمناء اجلائزة يف 
اأداء مهامهم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ضاء جدد بدًل عنهم.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية. 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 25 �ضبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 23 ذو احلجة 1437هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥2( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

تطبيق قانون �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي
على موظفي بع�ص �جلهات �حلكومية يف دبي

__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )31( ل�ضنة 2009 باإن�ضاء دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( ل�ضنة 2010 ب�ضاأن هيئة دبي للطريان املدين،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )4( ل�ضنة 2015 باعتماد لئحة �ضوؤون موظفي دائرة الت�ضريفات 
وال�ضيافة بدبي،

قررنا ما يلي: 
تطبيق �لقانون

�ملادة )1(
ُتطّبق اأحكام قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي املُ�ضار اإليه على املوظفني املدنيني املواطنني 

وغري املواطنني العاملني لدى اجلهات احلكومية التالية: 
دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي.   -1

دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة بدبي، من غري املوظفني امل�ضمولني بقرار املجل�س التنفيذي رقم    -2
)4( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه.

هيئة دبي للطريان املدين.   -3

ت�سكني �ملوظفني
�ملادة )2(

ُي�ضّكن موظفو اجلهات احلكومية املُ�ضار اإليها يف املادة )1( من هذا القرار على الفئات والدرجات 
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املن�ضو�س عليها يف قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي املُ�ضار اإليه بالتن�ضيق مع دائرة املوارد 
الب�ضرية حلكومة دبي، ووفقًا للقواعد والإجراءات املرِعّية يف هذا ال�ضاأن، ودون امل�ضا�س بحقوقهم 

املُكت�ضبة.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )3(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 5 �ضبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥3( ل�سنة 201٦
باعتماد

�لهيكل �لتنظيمي ملحاكم دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على قانون ت�ضكيل املحاكم يف اإمارة دبي رقم )3( ل�ضنة 1992 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )6( ل�ضنة 2005 ب�ضاأن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )16( ل�ضنة 2009 ب�ضاأن اإن�ضاء مركز الت�ضوية الودية للمنازعات،
وعلى القانون رقم )4( ل�ضنة 2013 ب�ضاأن الكاتب العدل يف اإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن النظام املايل حلكومة دبي،

التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

ملحاكم  الإداري  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2014 ل�ضنة   )15( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
دبي، 

قررنا ما يلي:  
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي

�ملادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي ملحاكم دبي املُلحق بهذا القرار.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )2(

يكون ملدير حماكم دبي اإ�ضدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك اعتماد 
مهام الوحدات التنظيمية امل�ضمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب اأحكامه.
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�لإلغاء�ت
�ملادة )3(

ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم )15( ل�ضنة 2014 املُ�ضار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر 
اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )4(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 5 �ضبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥4( ل�سنة 201٦
باعتماد

�لهيكل �لتنظيمي لهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�سرية يف دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )30( ل�ضنة 2006 باإن�ضاء هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية يف دبي،
التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي

�ملادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية املُلحق بهذا القرار.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )2(

يكون لرئي�س جمل�س املديرين ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية يف دبي اإ�ضدار القرارات 
الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�ضمولة بالهيكل 

التنظيمي املُعتمد مبوجب اأحكامه.

�لإلغاء�ت
�ملادة )3(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )4(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 5 �ضبتمرب 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥٥( ل�سنة 201٦
باعتماد

�لهيكل �لتنظيمي لور�سة حكومة دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )1( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن اإن�ضاء ور�ضة حكومة دبي،
وعلى القانون رقم )1( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن النظام املايل حلكومة دبي،

التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:  
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي

�ملادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لور�ضة حكومة دبي املُلحق بهذا القرار.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )2(

القرار،  اأحكام هذا  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  اإ�ضدار  دبي  لور�ضة حكومة  التنفيذي  للمدير  يكون 
مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�ضمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب اأحكامه.

Issue 403 Pages.indd   35 10/15/16   11:29 AM



�لعدد )403( - �ل�سنة )٥0( - 17 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أكتوبر 201٦م 3٦ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )3(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 5 �ضبتمرب 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥٦( ل�سنة 201٦
باعتماد

�لهيكل �لتنظيمي لإد�رة ُنُظم �ملعلومات �جُلغر�فية 
بقطاع �لهند�سة و�لتخطيط يف بلدية دبي

__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته،

وعلى اأمر تاأ�ضي�س جمل�س بلدية دبي ل�ضنة 1961، 
التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )44( ل�ضنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

قررنا ما يلي:  
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي

�ملادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لإدارة ُنُظم املعلومات اجُلغرافية بقطاع الهند�ضة والتخطيط يف بلدية دبي 

املُلحق بهذا القرار.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )2(

يكون ملدير عام بلدية دبي اإ�ضدار القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك اعتماد مهام 
الوحدات التنظيمية امل�ضمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب اأحكامه.
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�لإلغاء�ت
�ملادة )3(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )4(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 5 �ضبتمرب 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥7( ل�سنة 201٦
باإن�ساء

جمل�ص دبي لل�سباب
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

الوزراء رقم )2/40و/6( ال�ضادر يف اجلل�ضة رقم )2( املنعقدة  بعد الطالع على قرار جمل�س 
بتاريخ 28 فرباير 2016 باإن�ضاء جمل�س الإمارات لل�ضباب،

وعلى القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )40( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اخت�ضا�ضات الأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �ضياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة  
: املجل�س التنفيذي لالإمارة. املجل�س التنفيذي 

: الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي. الأمانة العامة  
: املجل�س املُن�ضاأ مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )2/40و/6( امل�ضار  جمل�س الإمارات لل�ضباب 

اإليه.
: جمل�س دبي لل�ضباب، املُن�ضاأ مبوجب هذا القرار. املجل�س  

والثالثني  ع�ضر  اخلام�ضة  بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  املجتمع  اأفراد   : ال�ضباب  
�ضنة ميالدية.
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: رئي�س املجل�س.   الرئي�س 
: ع�ضو املجل�س. الع�ضو 
: مقرر املجل�س. املقرر 

�إن�ساء �ملجل�ص
�ملادة )2(

باملجل�س  وُيلحق  لل�سباب«،  دبي  »جمل�ص  ُي�ضّمى  جمل�س  القرار  هذا  مبوجب  الإمارة  يف  ُين�ضاأ 
التنفيذي.

�أهد�ف �ملجل�ص
�ملادة )3(

يهدف املجل�س اإلى حتقيق ما يلي:
امل�ضائل ذات  لل�ضباب يف  الإمارات  توّجهات احلكومة الحتادية وخطط جمل�س  املواءمة مع    -1

العالقة بق�ضايا ال�ضباب.
اإيجاد من�ضة رئي�ضة للتوا�ضل بني ال�ضباب واجلهات احلكومية واخلا�ضة يف الإمارة، وكذلك    -2

مع جمل�س الإمارات لل�ضباب.
وم�ضتقبلهم،  بطموحاتهم  املتعلقة  املوا�ضيع  اأهم  على  للوقوف  الإمارة  �ضباب  مع  التوا�ضل    -3

والتعّرف على اأهم التحّديات التي تواجههم.
عملية  يف  واإ�ضراكهم  الإمارة،  يف  بال�ضباب  ال�ضلة  ذات  وامل�ضاريع  املبادرات  وتطوير  تبّني    -4

املتابعة والتن�ضيق بني املجل�س واجلهات املعنّية لتنفيذ تلك املبادرات وامل�ضاريع. 
تعزيز دور ال�ضباب ورفع م�ضتوى الوعي لديهم بحاجات جمتمعهم.  -5

توثيق الروابط الثقافية والجتماعية بني ال�ضباب.   -6
ت�ضجيع ال�ضباب املوهوب واملبتكر، وتبني ابتكاراتهم ودعمها.   -7

�خت�سا�سات �ملجل�ص
�ملادة )4(

يكون للمجل�س يف �ضبيل حتقيق اأهدافه املهام وال�ضالحيات التالية:
لل�ضباب على م�ضتوى  الوطنية  املعنّية يف و�ضع ال�ضرتاتيجية  التعاون مع اجلهات احلكومية    -1
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الإمارة، مبا يتوافق مع ال�ضرتاتيجية الحتادية وبالتن�ضيق مع جمل�س الإمارات لل�ضباب.
التن�ضيق مع جمل�س الإمارات لل�ضباب يف تنفيذ املبادرات والفعاليات امل�ضرتكة بينهما.   -2

وتفعيل  ال�ضباب،  ب�ضوؤون وق�ضايا  املعنّية  امل�ضرتك بني اجلهات  والتن�ضيق  للتعاون  اأطر  و�ضع    -3
التوا�ضل بينها وبني املجل�س.

املجالت  جميع  يف  ال�ضباب  بتطوير  اخلا�ضة  والأن�ضطة  والفعاليات  املبادرات  اقرتاح    -4
الجتماعية والتعليمية والقت�ضادية والوظيفية والريا�ضية وغريها من املجالت، ورفعها اإلى 
جمل�س الإمارات لل�ضباب لإقرارها قبل عر�ضها على املجل�س التنفيذي لعتمادها، والإ�ضراف 

على تنفيذها. 
التوا�ضل مع �ضباب الإمارة لإطالعهم على توجهات وخطط ومبادرات اجلهات املعنّية بتطوير    -5

ال�ضباب. 
اإعداد اأجندة �ضنوية باملبادرات والفعاليات والأن�ضطة اخلا�ضة ب�ضباب الإمارة، وو�ضع اخلطط    -6
والفعاليات  املبادرات  بهذه  ال�ضباب  لإعالم  الالزمة  الإعالمية  احلمالت  وتنفيذ  والربامج 

والأن�ضطة اخلا�ضة بهم.
املنا�ضبة  الآليات  وو�ضع  وخارجها،  الإمارة  م�ضتوى  على  الناجحة  ال�ضبابية  التجارب  تعميم    -7

لال�ضتفادة منها.
خلق �ضراكات مع القطاع العام واخلا�س لدعم ال�ضباب، ومتكني املجل�س من حتقيق اأهدافه.   -8
اأي مهام اأخرى ُيكّلف بها من رئي�س املجل�س التنفيذي تكون لزمة لتمكينه من حتقيق اأهدافه.   -9

ت�سكيل �ملجل�ص
�ملادة )٥(

ُي�ضّكل املجل�س من )16( �ضتة ع�ضر ع�ضوًا مبن فيهم الرئي�س ونائبه، بقرار ُي�ضدره رئي�س املجل�س 
التنفيذي، ملدة )3( ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.

�ضروط الع�ضوية
�ملادة )٦(
 يحُ�شرتط فيمن يحُعّي رئي�شًا اأو ع�شوًا يف املجل�ص ما يلي:

اأن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة، ويحمل خال�ضة قيد �ضادرة عن الإمارة.   -1 
اأن يكون ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك.   -2 
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اأن ل يقل عمره عن )21( اإحدى وع�ضرين �ضنة ميالدية ول يزيد على )30( ثالثني �ضنة.    -3 
اأن يكون اأحد طالب املوؤ�ض�ضات التعليمية، اأو من موظفي القطاع العام اأو اخلا�س، اأو من رواد    -4

الأعمال اأو النا�ضطني يف العمل التطّوعي والأهلي.
اأن يتمتع ب�ضخ�ضية متميزة وقيادية يف اأي من املجالت ذات العالقة بق�ضايا ال�ضباب.   -5 

�لتقارير �لدورية
�ملادة )7(

العامة، تت�ضمن نتائج  التنفيذي من خالل الأمانة  اإلى رئي�س املجل�س  يرفع املجل�س تقارير دورية 
اأعمال املجل�س واأن�ضطته وفعالياته والعقبات التي تعرت�ضه، واحللول واملقرتحات التي يو�ضي بها، 

وم�ضتوى التعاون مع جمل�س الإمارات لل�ضباب واجلهات املعنّية ذات العالقة بال�ضباب.

ت�سكيل فرق �لعمل
�ملادة )٨(

اأداء  اأو من غريهم فرق عمل متخ�ض�ضة مل�ضاندته يف  اأع�ضائه  ُي�ضّكل من بني  اأن  للمجل�س  يجوز 
مهامه، على اأن يكون من �ضمن هذه الفرق واحدًا اأو اأكرث من اأع�ضاء املجل�س. 

�جتماعات �ملجل�ص
�ملادة )٩(

يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س، اأو نائبه يف حال غيابه، يف الزمان واملكان اللذين  اأ-  
يحددهما، مبعدل )6( �ضتة اجتماعات يف ال�ضنة على الأقل.

تكون اجتماعات املجل�س �ضحيحة بح�ضور اأغلبية اأع�ضائه على اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من  ب-  
بينهم.

ت�ضاوي  حال  ويف  احلا�ضرين،  الأع�ضاء  اأ�ضوات  باأغلبية  وتو�ضياته  قراراته  املجل�س  ُي�ضِدر  ج-  
الأ�ضوات ُيرّجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

تلك  على  خطيًا  اعرتا�ضه  ل  ُي�ضجِّ اأن  املجل�س  وتو�ضيات  لقرارات  املخالف  للع�ضو  يجوز  د-  
القرارات والتو�ضيات مبح�ضر اجتماع املجل�س اأو مب�ضتند خطي م�ضتقل.
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حما�سر �جتماعات �ملجل�ص
�ملادة )10(

ُتدّون مناق�ضات املجل�س وقراراته وتو�ضياته يف حما�ضر اجتماعات، يتم اإر�ضالها اإلى رئي�س الجتماع 
والأع�ضاء احلا�ضرين لإبداء مالحظاتهم اأو اعتمادهم لها، وُيعترب املح�ضر نهائيًا اإذا مل يقم رئي�س 
الجتماع اأو الع�ضو احلا�ضر بتقدمي اأي اعرتا�ٍس على م�ضمونه اأو طلب لت�ضحيحه خالل )7( �ضبعة 

اأيام من تاريخ اإر�ضال حم�ضر الجتماع اإليه.

و�جبات �لرئي�ص
�ملادة )11(

يتولى الرئي�س املهام وال�ضالحيات التالية: 
رفع تقارير ربع �ضنوية لرئي�س جمل�س الإمارات لل�ضباب ب�ضاأن الفعاليات واملبادرات التي يتم    -1

تنفيذها على م�ضتوى الإمارة.
الدعوة حل�ضور الجتماعات العادية وال�ضتثنائية واعتماد جدول الأعمال.   -2

يف  راأيهم  اإبداء  يف  الأع�ضاء  كافة  م�ضاركة  تفعيل  ي�ضمن  ب�ضكل  املجل�س  اجتماعات  اإدارة    -3
املوا�ضيع التي ُتطرح عليهم وتقدمي اقرتاحاتهم وتو�ضياتهم ب�ضاأنها.
الإ�ضراف على قيام الأع�ضاء مبهامهم وتفعيل توا�ضلهم مع ال�ضباب.   -4

تكليف الأع�ضاء باأداء اأي اأعمال يف اإطار حتقيق املجل�س لالأهداف واملهام املنوطة به.   -5
تقييم اأداء الأع�ضاء والفرق املنبثقة عن املجل�س ب�ضكل دوري.   -6

اإعداد م�ضروع املوازنة ال�ضنوية للمجل�س واإحالتها لالأمانة العامة لتخاذ الإجراءات الالزمة    -7
لعتمادها من اجلهات املخت�ضة يف الإمارة.

اأي مهام اأخرى ذات عالقة بال�ضباب تكون لزمة لتحقيق اأهداف املجل�س.   -8

و�جبات �لع�سو
�ملادة )12(

على الع�ضو اللتزام مبا يلي:
تقدمي املقرتحات واملبادرات وامل�ضاركة الفاعلة يف درا�ضة التو�ضيات واملقرتحات واملبادرات    -1

واخلطط و�ضائر املو�ضوعات املعرو�ضة على املجل�س ومناق�ضتها.
اإبداء الراأي ب�ضاأن املوا�ضيع املعرو�ضة على املجل�س مبو�ضوعية وحيادية.   -2
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ح�ضور اجتماعات املجل�س وعدم التغّيب عنها اإل باإذن م�ضبق اأو بعذر مقبول، ويف حال تخلف    -3
عذر  بدون  متتالية  اجتماعات  ثالثة   )3( من  لأكرث  املجل�س  اجتماعات  ح�ضور  عن  الع�ضو 
الرئي�س  فعلى  الواحدة،  ال�ضنة  خالل  متفرقة  اجتماعات  خم�ضة   )5( عن  تغّيب  اأو  مقبول 
اأن يرفع تقريرًا بذلك اإلى رئي�س املجل�س التنفيذي من خالل الأمانة العامة لتخاذ القرار 

املنا�ضب ب�ضاأنه.
رفع تقارير دورية اإلى الرئي�س عن املهام التي ُيكّلف بها من الرئي�س اأو املجل�س.   -4

ر �ملقرِّ
�ملادة )13(

ر يختاره الرئي�س. يكون للمجل�س ُمقرِّ اأ-  
تحُناط باملقرر املهام التالية: ب-  

اإلى  واإر�ضاله مع دعوات الجتماع  الرئي�س،  اأعمال املجل�س واعتماده من  اإعداد جدول   -1
الأع�ضاء.

تدوين حما�ضر اجتماعات املجل�س، ومتابعة اعتمادها من الرئي�س والأع�ضاء احلا�ضرين    -2
لالجتماعات.

التحقق من توفر الن�ضاب القانوين لجتماعات املجل�س، واإبالغ الرئي�س بذلك.   -3
متابعة تنفيذ التوجيهات الإدارية اخلا�ضة باأعمال املجل�س التي ت�ضدر اإليه من الرئي�س.   -4

متابعة تنفيذ القرارات والتو�ضيات ال�ضادرة عن املجل�س.   -5
توثيق حما�ضر الجتماعات و�ضجالت وم�ضتندات املجل�س وتنظيمها.   -6

تقدمي كافة اأنواع الدعم الإداري املطلوبة لقيام املجل�س مبهامه.   -7
اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س تكون ذات �ضلة باخت�ضا�ضات املجل�س.   -8

�ل�سرية
�ملادة )14(

يلتزم الرئي�س والع�ضو خالل مدة ع�ضويتهم يف املجل�س اأو بعدها بعدم الإف�ضاح اأو الك�ضف  اأ-  
ما  ال�ضارية،  الت�ضريعات  بحكم  اأو  بطبيعتها  كانت  �ضرية  �ضفهية  اأو  معلومات خطية  اأي  عن 
املعلومات، وميتنع عليهم على وجه  تلك  التي متتلك  بذلك من اجلهة  اإذن  مل يح�ضل على 

اخل�ضو�س ما يلي:
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ن�ضخ اأو ا�ضتخراج اأو اإحالة اأو الك�ضف عن اأي معلومات اأو وقائع اأو وثائق اأو م�ضتندات مت    -1
الطالع عليها اأثناء اأدائهم ملهامهم.

الأغرا�س  غري  يف  مبهامهم  لقيامهم  نتيجة  عليها  يطلعون  التي  املعلومات  ا�ضتعمال    -2
املحددة لها.

اإ�ضاءة ا�ضتخدام املعلومات التي يح�ضلون عليها نتيجة متثيلهم يف املجل�س.   -3
ال�ضماح لأي �ضخ�س غري خمّول بالطالع على املعلومات اأو الوثائق املتعلقة مبهامهم.   -4

يلتزم الرئي�ص والع�شو عند فقدان اأو �شقوط اأو انتهاء ع�شويته باإعادة كل ما يكون بحوزته  ب-  
من الوثائق اأو الأوراق اأو امللفات اأو املواد اأو الأ�ضرطة اأو الأقرا�س اأو الربامج اأو اأي ممتلكات 

اأخرى تخ�س املجل�س �ضواًء كانت تت�ضمن معلومات �ضرية اأم ل.
ال�ضرية  �ضمان  تعهد  على  التوقيع  واملقرر  والع�ضو  الرئي�س  على  املادة،  هذه  تطبيق  لغايات  ج-  

وعدم الإف�ضاح عن املعلومات وفقًا للنموذج املعتمد لهذه الغاية لدى الأمانة العامة.

حوكمة �ملجل�ص
�ملادة )1٥(

ُتطّبق على املجل�س اأحكام املر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه والقرارات ال�ضادرة مبوجبه.

�لدعم �لإد�ري و�لفني
�ملادة )1٦(

تتولى الأمانة العامة تقدمي كافة اأوجه الدعم الإداري والفني للمجل�س لتمكينه من حتقيق اأهدافه 
واإجناز املهام املنوطة به مبوجب اأحكام هذا القرار. 

�لتعاون مع �ملجل�ص
�ملادة )17(

على كافة اجلهات احلكومية التعاون مع املجل�س لتمكينه من اأداء املهام املنوطة به مبوجب اأحكام 
هذا القرار وتطوير وتنفيذ املبادرات والفعاليات والأن�ضطة اخلا�ضة ب�ضباب الإمارة.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )1٨(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 5 �ضبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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تنويه
__________

ورد خطاأ طباعي يف العدد 402 من اجلريدة الر�ضمية، ال�ضادر بتاريخ 6 اأكتوبر 2016م، يف ديباجة 
قرار املجل�س التنفيذي رقم )60( ل�ضنة 2016 بتعيني املدير التنفيذي ملركز دبي لالأمن القت�ضادي.
القت�ضادي«،  لالأمن  دبي  مركز  ب�ضاأن   2016 ل�ضنة   )4( رقم  القرار  »وعلى  عبارة:  وردت  حيث 

وال�ضحيح: » وعلى القانون رقم )4( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن مركز دبي لالأمن القت�ضادي«.
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