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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )9ل�سنة  2017ب�إن�شاء املعهد الدويل للت�سامح. قانون رقم ( )10ل�سنة  2017ب�ش�أن ُملتقى زايد بن حممد العائلي. قانون رقم ( )11ل�سنة  2017ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي الريا�ضية. -قانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي.
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قانون رقم ( )9ل�سنة 2017
ب�إن�شاء
املعهد الدويل للت�سامح

__________
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
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 ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2011ب�إن�شاء جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم لل�سالم العاملي،
وعلى القرار رقم ( )17ل�سنة  2014باعتماد النظام الأ�سا�سي جلائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم
لل�سالم العاملي،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1
ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إن�شاء املعهد الدويل للت�سامح رقم ( )9ل�سنة .»2017
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما 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

5

العدد ( - )٤1٨ال�سنة (� ٢٤ - )51شوال 143٨هـ  -املوافق  ١٨يوليو 201٧م

		
املعهد
		
املجل�س
الع�ضو املنتدب
		
اجلائزة
الأمني العام

 :املعهد الدويل للت�سامح ،املُن�ش�أ مبوجب هذا القانون.
 :جمل�س �أمناء املعهد.
 :الع�ضو املنتدب للمعهد.
 :جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للت�سامح ،املُن�ش�أة مبوجب
هذا القانون.
� :أمني عام اجلائزة.
�إن�شاء املعهد واجلائزة
املادة ()3

ُتن�ش�أ مبوجب هذا القانون:
 -1م�ؤ�س�سة عامة ُت�س ّمى «املعهد الدويل للت�سامح» ،تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية القانونية
الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ّرفات التي تكفل حتقيق �أهداف هذا القانون ،و ُتلحق مب�ؤ�س�سة
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،املُن�ش�أة مبوجب القانون رقم ( )33ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه.
 -2جائزة ُت�س ّمى «جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للت�سامح»ُ ،تدار وفق ًا لأحكام هذا القانون
ونظامها الأ�سا�سي ،و ُتلحق باملعهد.
مقر املعهد
املادة ()4
يكون املقر الرئي�س للمعهد يف الإمارة ،ويجوز بقرار من املجل�س �أن ُين�شئ فروع ًا للمعهد داخل
الإمارة وخارجها.
�أهداف القانون
املادة ()5

يهدف هذا القانون �إلى ما يلي:
 -1بث روح الت�سامح والألفة بني �أفراد املجتمع ،وتر�سيخ مكانة الدولة كنموذج ُيحتذى به للت�سامح
والتع ّددية الثقافية والدين ّية.
 -2بناء مجُ تمع ُمتالحم يرتكز على الت�سامح وال�سالم والتعاي�ش املُ�شرتك وقبول الآخر.
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-3
-4
-5
-6
-7

نبذ كافة مظاهر التمييز �أو العنف �أو الكراهية ب�سبب الدين �أو اجلن�س �أو العرق �أو اللون �أو
اللغة.
املُ�ساهمة يف حتقيق �أهداف الربنامج الوطني للت�سامح.
تكرمي الفئات واجلهات التي لها �إ�سهامات ُمتم ّيزة يف تر�سيخ قيم الت�سامح باعتباره و�سيلة
للتفاعل احل�ضاري بني ال�شعوب.
ت�شجيع روح املُبادرة والتم ّيز يف �إر�ساء قواعد الت�سامح على امل�ستويني الوطني والدويل.
ت�شجيع احلوار بني الأديان و�إبراز ال�صورة احلقيقية للإ�سالم باعتباره دين ت�سامح و�سالم.

اخت�صا�صات املعهد
املادة ()6
يكون للمعهد يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القانون املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح ال�سيا�سات والت�شريعات الرامية �إلى غر�س قيم الت�سامح واالعتدال يف املجتمع ،ورفعها
�إلى اجلهات املعن ّية العتمادها.
 -2عقد املُ�ؤمترات الدولية ذات العالقة بالت�سامح يف الدولة ب�شكل دوري.
�	-3إعداد ون�شر البحوث والدرا�سات والتقارير املُتع ّلقة بقيم الت�سامح.
 -4الإ�شراف على اجلائزة ومتكينها من القيام ب�أن�شطتها وحتقيق �أهدافها.
 -5الدخول يف �شراكات مع املُ� ّؤ�س�سات الثقافية املعن ّية يف العامل لن�شر مبادئ الوئام وقيم الت�سامح
بني الأجيال.
تخ�ص�صة التي تهدف �إلى
 -6تنظيم الندوات وور�ش العمل واملنتديات والربامج التدريبية املُ ّ
�إذكاء روح الت�سامح وال�سالم يف العامل والتقريب بني �شعوبه املُختلفة.
�	-7إطالق وت�شجيع املُبادرات التي تهدف �إلى تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش املُ�شرتك بني كافة
�أفراد و ُمك ّونات املجتمع.
 -8دعم النتاج الفكري والثقايف الذي يدعو �إلى الت�سامح وتر�سيخ قيمه يف املجتمع.
 -9تقدمي امل�شورة واخلربات الالزمة يف جمال تر�سيخ قيم الت�سامح.
 -10تهيئة بيئة تحُ ِّفز على االن�سجام الثقايف والتناغم املُجتمعي وحتد من ال�سلوكيات الإق�صائية.
�	-11أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
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الهيكل التنظيمي للمعهد
املادة ()7
يتك ّون الهيكل التنظيمي للمعهد من:
 -1جمل�س الأمناء.
 -2اجلهاز التنفيذي.
جمل�س الأمناء
املادة ()8
�أ -يكون للمعهد جمل�س �أمناء ،يت�ألف من رئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص،
�صدره احلاكم ،ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
يتم تعيينهم مبر�سوم ُي ِ
ب -يختار املجل�س من بني �أع�ضائه يف �أول اجتماع له نائب ًا للرئي�س يحل حمل رئي�س املجل�س عند
غيابه.

�أ-
ب-
جـ-
د-

اجتماعات املجل�س
املادة ()9
يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من رئي�سه �أو نائبه يف حال غيابه مرة واحدة على الأقل
كل ثالثة �أ�شهر ،و ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،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 املجل�س يف حما�ضر ُيو ّقع عليها
ُي ّ
رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
للمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاته دون
�أن يكون لهم �صوت معدود يف مداوالته.
يكون للمجل�س ُمق ِّرر ُيعينّ من قبل رئي�س املجل�س ،يتولى توجيه الدعوة لأع�ضاء املجل�س
حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جدول �أعماله ،وحترير حما�ضر اجتماعاته ،ومتابعة تنفيذ
قراراته وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س.
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اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()10
يتو ّلى املجل�س الإ�شراف العام على �أعمال املعهد واجلائزة ،ويكون له يف �سبيل ذلك املهام
وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للمعهد وخططه اال�سرتاتيجية والتطويرية ،والإ�شراف على تنفيذها.
�	-2إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للمعهد وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى اجلهات املعن ّية
العتمادهما.
�	-3إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه �إلى اجلهات املعن ّية العتماده.
 -4اعتماد القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املعهد يف النواحي الإدارية واملالية والفنية.
 -5اعتماد الربامج واملُبادرات اخلا�صة بعمل املعهد.
 -6الإ�شراف على املُ�ؤمترات الدولية التي ُتعقد يف الدولة يف جمال الت�سامح وحتديد موعد
انعقادها.
 -7اعتماد النظام الأ�سا�سي للجائزة.
 -8اعتماد ال�شعار اخلا�ص باجلائزة والذي يجب �أن يعك�س �أهدافها.
 -9اعتماد الأ�س�س واملعايري التي يتم على �أ�سا�سها اختيار الفائزين باجلائزة ،يف خمتلف
املجاالت.
 -10حتديد مواعيد انعقاد اجلائزة ،والإ�شراف على تنظيم االحتفال الذي متنح من خالله.
 -11حتديد القيم املالية لفئات اجلائزة.
 -12رفع تقارير �سنوية عن خمتلف الأن�شطة املتعلقة باملعهد واجلائزة �إلى احلاكم.
 -13ت�شكيل اللجان وفرق العمل الفرعية الدائمة �أو امل�ؤقتة وفق ًا ملتطلبات �أن�شطة املعهد واجلائزة
وحتديد مهامها و�صالحياتها و ُم ّدة عملها.
 -14مراجعة تقارير الأداء ال�سنوية للمعهد ،واتخاذ القرارات الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
 -15امل�صادقة على التقرير ال�سنوي للجائزة الذي ُي ِع ّده الأمني العام.
�	-16أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
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اجلهاز التنفيذي للمعهد
املادة ()11
�شرف عليه الع�ضو املنتدب ،الذي يتم تعيينه مبر�سوم من
�أ -يكون للمعهد جهاز تنفيذي ُي ِ
احلاكم.
ب -يت�ألف اجلهاز التنفيذي للمعهد من عدد من املوظفني ،الذين ُيط ّبق ب�ش�أنهم قانون �إدارة
املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته.
اخت�صا�صات الع�ضو املنتدب
املادة ()12
يتولى الع�ضو املنتدب الإ�شراف املبا�شر على �إدارة املعهد وتنظيم �ش�ؤونه املختلفة ،ويكون م�س�ؤو ًال
ُمبا�شر ًة �أمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
وما يتم تكليفه به من املجل�س ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
�	-1إعداد ال�سيا�سة العامة للمعهد وخططه اال�سرتاتيجية والتطويرية ،ورفعها �إلى املجل�س
العتمادها.
 -2اعتماد اخلطط الت�شغيلية الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سة العامة للمعهد وخططه اال�سرتاتيجية
والتطويرية.
�	-3إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمعهد وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى املجل�س لإقرارهما.
 -4اقرتاح الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه �إلى املجل�س لإقراره.
�	-5إعداد القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املعهد يف النواحي الإدارية واملالية والفنية ،ورفعها
�إلى املجل�س العتمادها.
 -6اقرتاح الربامج واملُبادرات اخلا�صة بعمل املعهد ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها والإ�شراف
على تنفيذها.
 -7الإ�شراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمعهد وعلى العاملني فيه.
 -8رفع التقارير الدورية عن �أداء املعهد �إلى املجل�س ،التخاذ ما يلزم من �إجراءات ب�ش�أنها.
 -9متثيل املعهد �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق �أهدافه.
�	-10أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون ذات �صلة بطبيعة عمل املعهد يتم تكليفه بها من املجل�س.
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تعيني الأمني العام وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()13
يكون للجائزة �أمني عامُ ،يعينّ بقرار من املجل�س بناء على تو�صية الع�ضو املنتدب ،ويكون م�س�ؤو ًال
ُمبا�شر ًة �أمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه
واللوائح والأنظمة املُعتمدة لدى املعهد ،ويتولى املهام وال�صالحيات التالية:
�	-1إعداد النظام الأ�سا�سي للجائزة ورفعه �إلى الع�ضو املنتدب لإقراره.
 -2اقرتاح اخلطط ال�سنوية واملرحلية والإعالمية للأعمال التنفيذية للجائزة يف �ضوء الأهداف
املحددة لها ،ورفعها �إلى الع�ضو املنتدب لإقرارها.
�	-3إعداد الأ�س�س واملعايري التي يتم على �أ�سا�سها اختيار الفائزين باجلائزة ،ورفعها �إلى الع�ضو
املنتدب لإقرارها.
 -4اقرتاح ال�شعار اخلا�ص باجلائزة ورفعه �إلى الع�ضو املنتدب لإقراره.
�	-5إعداد تقرير �سنوي �شامل عن اجلائزة ورفعه �إلى الع�ضو املنتدب لإبداء مالحظاته ب�ش�أنه
متهيد ًا لرفعه �إلى املجل�س لل ُم�صادقة عليه.
 -6متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة عن الع�ضو املنتدب واملجل�س.
 -7متابعة تنفيذ حفل توزيع اجلائزة على الفائزين.
�	-8أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه بها من الع�ضو املنتدب واملجل�س.
تقدمي الدعم للجائزة
املادة ()14
يتو ّلى املعهد تقدمي كافة �أوجه الدعم الإداري واملايل والف ّني للجائزة لتمكينها من حتقيق �أهداف
هذا القانون و�إجناز املهام املنوطة بها مبوجب �أحكام هذا القانون ونظامها الأ�سا�سي.
املوارد املالية للمعهد
املادة ()15

تتكون املوارد املالية للمعهد مما يلي:
 -1الدعم املقرر له يف املوازنة العامة حلكومة دبي.
ربعات واملِنح والأوقاف والو�صايا التي يقبلها املجل�س.
 -2الهِ َبات والت ّ
�	-3أي موارد مالية �أخرى يقبلها املجل�س.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سنة املالية للمعهد
املادة ()16
ُيط ّبق املعهد يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة احلكومية ،وتبد�أ ال�سنة املالية
للمعهد 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 للمعهد من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي يف اليوم
احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
�أيلولة احلقوق وااللتزامات
املادة ()17
ت�ؤول �إلى املعهد كافة احلقوق وااللتزامات املُتع ّلقة بجائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم لل�سالم
العاملي ،و ُينقل �إليه موظفوها مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�سبة.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()18
ُي�صدر املجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()19
�أُ -يلغى املر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2011والقرار رقم ( )17ل�سنة  2014املُ�شار �إليهما ،كما ُيلغى
�أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ب -ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة ال�سارية لدى جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم
لل�سالم العاملي قبل العمل ب�أحكام هذا القانون� ،إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه مع �أحكامه،
وذلك �إلى حني �صدور اللوائح والقرارات والأنظمة التي حتل حملها.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()20
ُ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  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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قانون رقم ( )10ل�سنة 2017
ب�ش�أن
ُملتقى زايد بن حممد العائلي

__________
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل اخلريي،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1
ُي�س ّمى هذا القانون «قانون ُملتقى زايد بن حممد العائلي رقم ( )10ل�سنة .»2017
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما 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
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :مكتب �سمو الأمرية هيا بنت احل�سني بديوان �سمو احلاكم.
		
املكتب
ُ :ملتقى زايد بن حممد العائلي.
		
املُلتقى

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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امل�ؤ�س�سة
		
املجل�س
		
الرئي�س
املُدير العام

 :املُ�ؤ�س�سة املُن�ش�أة مبوجب هذا القانون لإدارة املُلتقى.
 :جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة.
 :رئي�س املجل�س.
ُ :مدير عام امل�ؤ�س�سة.

�إن�شاء املُ�ؤ�س�سة
املادة ()3
ُتن�ش�أ مبوجب هذا القانون م�ؤ�س�سة عامة لإدارة املُلتقى ُت�س ّمى « ُملتقى زايد بن حممد العائلي» تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية ،والأهلية القانونية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ّرفات التي تكفل حتقيق
�أهداف املُلتقى ،و ُتلحق باملكتب.
مقر املُلتقى
املادة ()4
يكون مقر املُلتقى الرئي�س يف الإمارة ،ويجوز بقرار من املجل�س �أن ُين�شئ لل ُملتقى فروع ًا داخل
الإمارة وخارجها.
�أهداف املُلتقى
املادة ()5

يهدف املُلتقى �إلى حتقيق ما يلي:
التوجهات العامة للدولة.
 -1تطوير وت�أ�صيل الأبعاد الثقافية املُختلفة لل ُملتقى مبا يتنا�سب مع ّ
 -2تعزيز العادات والتقاليد و�إبراز الهو ّية الوطن ّية وت�أ�صيل ال ِق َيم االجتماع ّية والعادات املوروثة.
 -3دعم الأ�سر املُن ِتجة وتعزيز مفهوم الإنتاجية وحتقيق مبد�أ التكافل بني �أفراد املجتمع بكافة
�أطيافه ،من خالل التكامل وال�شراكة مع املُ� ّؤ�س�سات املُجتمع ّية املُختلفة لتحقيق التنمية
املُ�ستدامة.
 -4املُ�ساهمة يف تر�سيخ مكانة الإمارة ودورها يف �إر�ساء روح الت�سامح بني �أفراد املُجتمع.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
تتولى امل�ؤ�س�سة الإ�شراف على املُلتقى ،والقيام بكافة املهام وال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف
املُلتقى ،ويكون للم�ؤ�س�سة يف �سبيل ذلك املهام وال�صالحيات التالية:
 -1ر�سم ال�سيا�سة العامة واخلطة اال�سرتاتيجية لل ُملتقى مبا يُ�سهِ م يف حتقيق �أهدافه.
�	-2إقامة الفعال ّيات واالحتفاالت وال ّندوات واملُ�ؤمترات واملعار�ض واملُ�سابقات الدينية والأن�شطة
الثقافية ،والرتاثية واملُجتمعية ،واخلريية التي ُت�سهم يف الرتويج للإمارة.
 -3ت�أ�سي�س ال�شركات وامل�شاريع اال�ستثمارية �سوا ًء ُمبفر ِدها �أو باملُ�ساهمة مع الغري ،بهدف تنمية
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة.
�	-4إبرام العقود واالتفاقات مع الأفراد واملُ� ّؤ�س�سات وال�شركات والهيئات واالحتادات واملُ ّ
نظمات
املحل ّية والعرب ّية والإقليم ّية والدول ّية يف املجاالت ذات ال�صلة بعمل امل�ؤ�س�سة.
اخلطط والربامج الهادفة لتطوير معامل املُلتقى ومرافقه و ُملحقاته و�أن�شطته وخدماته،
�	-5إعداد ِ
وحت�سينها وتزويدها بالإمكان ّيات الالزمة لرفع ُم�ستواها وفق ًا لأف�ضل املُمار�سات العامل ّية.
�	-6إعداد اخلطط والربامج الالزمة للرتويج لل ُملتقى ،وجذب وا�ستقطاب وا�ستقبال الز ّوار
وا ُ
جلمهور من الفئات املُ�ستهدفة وتو�سيع قاعدته ،والعمل على تقدمي اخلدمات املُختلفة
وقيا�س ُم�ستويات ر�ضا و�سعادة اجلمهور والز ّوار وال�شركاء واملُ�ست�أجرين واملُتعاملني.
 -7تنفيذ الربامج واملُبادرات التي ت�ضمن التعاون بني �أفراد املُجتمع و ُم� ّؤ�س�ساته وتفاعلهم يف كل
ما يتعلق ب�إبراز املوروث ال�شعبي وال ِفكري واحل�ضاري والعادات والتقاليد وال ِق َيم املُجتمعية.
�	-8إي�صال املعرفة الرتاثية والثقافية ب�أ�سلوب �إبداعي وغري تقليدي.
 -9االنت�ساب لأي جت ّمع حملي �أو �إقليمي �أو دويل يف املجاالت ذات ال�صلة ب�ش�ؤون الرتاث والثقافة،
بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
�	-10أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املُلتقى.
جمل�س الإدارة
املادة ()7
ونائب للرئي�س
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة يت�ألف من رئي�س يتم تعيينه مبر�سوم من احلاكمٍ ،
وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،ال يقل عددهم عن ( )5خم�سة �أع�ضاء،
مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب -يتم تعيني نائب الرئي�س و�أع�ضاء املجل�س بقرار من الرئي�س ،وتكون ُم ّدة ُع�ضو ّيتهم يف املجل�س
ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
اخت�صا�صات الرئي�س
املادة ()8
�أ -يتو ّلى الرئي�س مُهِ ّمة الإ�شراف العام على حتقيق امل�ؤ�س�سة لأهداف املُلتقى ،ويكون له يف �سبيل
ذلك املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية.
خت�صة العتمادها.
�	-2إقرار املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة ورفعها للجهات املُ ّ
 -3اعتماد احل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة.
 -4اعتماد القرارات والأنظمة واللوائح املُتع ّلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف النواحي
الإدارية واملالية والفنية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية ملُوظفي امل�ؤ�س�سة.
 -5اعتماد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة.
 -6اعتماد اخلدمات والأعمال وامل�شاريع والأن�شطة التي يتم تنفيذها يف املُلتقى.
 -7تعيني املُدير العام واملُديرين التنفيذيني للقطاعات التي تتك ّون منها امل�ؤ�س�سة �ضمن
هيكلها التنظيمي املُعتمد.
 -8اعتماد �أ�س�س التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعن ّية ب�ش�ؤون الثقافة والرتاث على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل.
�	-9أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه بها من احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب -للرئي�س تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة لنائب
رئي�س املجل�س �أو للجنة مك ّونة من بع�ض �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام ،على �أن يكون هذا
التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()9
�أ -يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرة واحدة على الأقل ُكل �شهرين،
�أو ُك ّلما دعت احلاجة لذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضائه ،على �أن
يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء
بُ -ي ِ
ِ
�صدر املجل�س قراراته ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،و ُتد ّون قرارات املجل�س يف حما�ضر يتم
الأ�صوات ُي َّ
التوقيع عليها من رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
جـ -يكون للمجل�س ُمق ِّرر يتم تعيينه من قبل الرئي�س ،يتولى مُهِ ّمة توجيه الدعوة لأع�ضاء املجل�س
حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله ،وتدوين حما�ضر اجتماعاته ،و ُمتابعة تنفيذ
وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س.
قراراته ِ
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()10
�أ -يتو ّلى املجل�س مُهِ ّمة الإ�شراف على �أعمال ون�شاطات امل�ؤ�س�سة ،والتح ّقق من �أداء املهام
وال�صالح ّيات املُق ّررة للم�ؤ�س�سة مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون له
على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
�	-1إقرار ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة ،وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية ورفعها �إلى
الرئي�س العتمادها.
 -2اعتماد الربامج واملُبادرات وامل�شاريع والأن�شطة التي من �ش�أنها حتقيق �أهداف املُلتقى،
وتنفيذ ال�سيا�سة العامة واخلطة اال�سرتاتيجية املُعتمدة.
ُ -3مناق�شة م�شروع املُوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة ورفعه �إلى الرئي�س لإقراره.
ُ -4مناق�شة احل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة ورفعه �إلى الرئي�س العتماده.
�	-5إقرار الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،ورفعه �إلى الرئي�س العتماده.
�	-6إقرار الأنظمة واللوائح املُتع ّلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملالية
والفن ّية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية ملُ ّ
وظفي امل�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى الرئي�س
العتمادها.
 -7حتديد �أولويات الدعم الذي ُيق ّدم لل ُملتقى يف املجاالت ذات ال�صلة بتنفيذ الربامج
والأن�شطة الثقافية والرتاثية واالجتماعية ،واعتمادها من الرئي�س.
 -8املُوافقة على �إبرام االتفاقات و ُمذ ّكرات التفاهم مع املُ ّ
نظمات واملُ�ؤ�س�سات والهيئات
تخ�ص�صة يف املجاالت ذات ال�صلة بتحقيق �أهداف املُلتقى.
املُ ِّ
 -9تعيني ُمد ّققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم ال�سنو ّية.
 -10اعتماد تقارير الأداء ال�سنوية ذات العالقة ب�أعمال و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة.
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 -11ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة �أو امل�ؤقتة ،وحتديد اخت�صا�صاتها ومهامها
و�آلية عملها ،واال�ستعانة مبن يراه ُمنا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص.
�	-12أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املُلتقى� ،أو يتم تكليفه �أو
تفوي�ضه بها من قبل الرئي�س.
ب -يجوز للمجل�س تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �إلى
�أي من �أع�ضائه �أو املُدير العام ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()11
�أ -يتك ّون اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة من املُدير العام ،واملُديرين التنفيذيني للقطاعات املُندرِجة
�ضمن الهيكل التنظيمي املُعتمد للم�ؤ�س�سة ،وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني واملاليني والفنيني.
ب -يكون املُدير العام م�س�ؤو ًال مبا�شر ًة �أمام الرئي�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا
القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
جـ -تتح ّدد حقوق وواجبات ُموظفي امل�ؤ�س�سة و�سائر القواعد املُتع ّلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم
مبوجب نظام خا�ص ب�ش�ؤون املوارد الب�شرية يعتمده الرئي�س لهذه الغاية.
اخت�صا�صات املُدير العام
املادة ()12
يتولى املُدير العام املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى
املجل�س لإقرارها ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.
 -2اقرتاح الربامج واملُبادرات وامل�شاريع والأن�شطة التي من �ش�أنها حتقيق �أهداف املُلتقى ،ورفعها
�إلى املجل�س العتمادها.
 -3اقرتاح الأنظمة واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملالية
والفنية ورفعها �إلى املجل�س لإقرارها.
�	-4إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ورفعهما �إلى املجل�س ملُناق�شتهما.
 -5الإ�شراف على �أعمال اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،وعلى الأعمال والأن�شطة واخلدمات التي
ُتق ّدم يف املُلتقى ،وتعيني املُوظفني ذوي الكفاءة واالخت�صا�ص وفق ًا للأنظمة املُعتمدة لدى
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امل�ؤ�س�سة.
 -6الإ�شراف على تنفيذ امل�شاريع والربامج التي ُت ّ
نظم يف املُلتقى.
 -7متثيل امل�ؤ�س�سة �أمام الغري ،والتوقيع با�سمها ونياب ًة عنها على العقود واالتفاقات و ُمذ ّكرات
التفاهم.
 -8فتح و�إدارة احل�سابات لدى البنوك واملُ� ّؤ�س�سات امل�صرف ّية داخل الإمارة وخارجها بنا ًء على
موافقة الرئي�س ،ووفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
 -9الإ�شراف على �إنفاق �أموال املُ�ؤ�س�سة وفق ًا لالعتمادات املُق ّررة يف امليزانية املُعتمدة.
	-10ممُ ار�سة ال�صالحيات املالية والإدارية وتفوي�ضها وفق ًا لل�صالح ّيات املُخ ّولة له قانون ًا،
واعتماد م�صفوفة ال�صالحيات املُ� ّؤ�س�سية.
�	-11إعداد تقارير الأداء ال�سنوية ذات العالقة ب�أعمال و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى املجل�س
العتمادها.
�	-12أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من الرئي�س �أو املجل�س.
املُديرون التنفيذيون للم�ؤ�س�سة
املادة ()13
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة و�ضمن هيكلها التنظيمي املُعتمد قطاع �أو �أكرث ،و ُي�شرف على كل قطاع ُمدير
�شرف عليه،
تنفيذي ،يتولى ُك ٌّل منهم حتت �إ�شراف املدير العام ،ويف حدود القطاع الذي ُي ِ
املهام وال�صالحيات التالية:
 -1املُ�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية
والت�شغيلية ،والإ�شراف على تنفيذها.
 -2الإ�شراف على تنفيذ االخت�صا�صات املنوطة بالقطاع بكفاءة وفعالية.
خ�ص�صة
 -3درا�سة وحتليل وتنفيذ اخلطط التنفيذية لعمليات القطاع ،واملُوازنة ال�سنوية املُ ّ
للوحدات التنظيمية املُندرِجة �ضمن هذا القطاع.
اخلا�صة
 -4درا�سة وحتليل وتنفيذ اخلطط الت�شغيلية اخلا�صة باملُبادرات اال�سرتاتيجية
ّ
اخلا�صة بها.
بالقطاع من م�شاريع وبرامج ،و�إعداد املُوازنات ال�سنو ّية
ّ
 -5التن�سيق بني الوحدات التنظيمية �ضمن القطاع ،والإ�شراف على �إدارة وتقييم �أدائها
وكفاءتها وفعالية �أنظمتها ،و ُمتابعتها وتطويرها ،ورفع التقارير اخلا�صة بذلك �إلى
املُدير العام.
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 -6الإ�شراف على عمل ّيات املُراجعة اال�سرتاتيجية والإدارية للوحدات التنظيمية التي يتك ّون
منها القطاع.
 -7تعزيز العالقات املُ� ّؤ�س�سية مع القطاعات والوحدات التنظيمية املعن ّية داخل امل�ؤ�س�سة،
وكذلك ال�شركاء واجلهات الأخرى ذات ال�صلة خارج امل�ؤ�س�سة.
 -8التحقق من التزام الوحدات التنظيمية املُندرجة �ضمن القطاع بتنفيذ الأنظمة الإدارية
واملالية والتقنية والرقابية املُعتمدة.
�	-9إ�صدار القرارات الإدارية الداخلية املُ ّ
نظمة للعمل يف القطاع.
 -10متابعة �أداء ّ
موظفي القطاع والإ�شراف عليهم �إداري ًا وف ّني ًا مبا يكفل ح�سن �أدائهم
لأعمالهم.
خ�ص�صات املالية املُعتمدة للقطاع.
 -11الإ�شراف على عمليات ال�صرف من امليزانية وفق ًا لل ُم ّ
 -12ممار�سة ال�صالح ّيات املالية والإدارية �ضمن القطاع وتفوي�ضها وفق ًا لل�صالحيات
املخ ّولة له �أ�صو ًال.
 -13املُ�شاركة واملُناف�سة يف اجلوائز واملُ�سابقات اخلارجية املُرتبطة ب�أعمال القطاع.
�	-14أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكليفه بها من املُدير العام ،تكون ذات عالقة بطبيعة
عمل القطاع الذي ُي�شرف عليه.
ب -يكون كل ُمدير تنفيذي م�س�ؤو ًال مبا�شر ًة �أمام املُدير العام عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب
هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
املادة ()14
تتك ّون املوارد املال ّية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
 -1االعتمادات املال ّية املُق ّررة للم�ؤ�س�سة �ضمن املُوازنة ال�سنوية للمكتب.
 -2عوائد ا�ستثمار وت�أجري �أموال امل�ؤ�س�سة املنقولة وغري املنقولة.
 -3عوائد امل�شاريع واخلدمات والأن�شطة الثقافية والرتاثية التي يتم تنفيذها يف املُلتقى.
ربعات والو�صايا والإعانات والوقف والإيرادات الأخرى التي يقبلها
 -4املِنح والهِ بات والت ّ
الرئي�س.
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متويل الربامج واملُبادرات
املادة ()15
يجوز للم�ؤ�س�سة فتح ح�ساب خا�ص با�سمها لدى �أي من البنوك �أو امل� ّؤ�س�سات امل�صرفية العاملة
يف الإمارة �أو خارجها ،لأغرا�ض متويل الربامج واملُبادرات والأن�شطة الثقافية والرتاثية التي يتم
تنفيذها يف املُلتقى ،على �أن يتم فتح هذا احل�ساب و�إغالقه وال�سحب منه واالقرتا�ض با�سم امل�ؤ�س�سة
وفق ًا للقرارات التي يعتمدها الرئي�س ،ومبا يتوافق مع الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
ح�سابات امل�ؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة ()16
�أُ -تط ِّبق امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املُحا�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.
�أحكام انتقالية
املادة ()17
�أُ -ينقل �إلى امل�ؤ�س�سة بتاريخ العمل بهذا القانون مكتب ُملتقى زايد بن حممد العائلي التابع لقطاع
خ�ص�صات
الدعم املُ� ّؤ�س�سي بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي ،كما ُتنقل للم�ؤ�س�سة املُ ّ
املالية املر�صودة ملكتب املُلتقى يف املُوازنة ال�سنوية املُعتمدة لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
�سجلة با�سم هذا املكتب.
اخلريي ،مبا يف ذلك الأ�صول واحلقوق املُ ّ
بُ -ينقل �إلى امل�ؤ�س�سة بتاريخ العمل بهذا القانون املُ ّ
وظفون العاملون لدى املكتب املُ�شار �إليه يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة ،مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�سبة.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()18
�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
ُي ِ
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الإلغاءات
املادة ()19
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()20
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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قانون رقم ( )11ل�سنة 2017
ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة دبي الريا�ضية

__________
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
بعد االطالع على القرار رقم ( )7ل�سنة  2017ب�ش�أن دمج ناديني ريا�ضيني يف �إمارة دبي مع النادي
الأهلي الريا�ضي،
وعلى القرار رقم ( )8ل�سنة  2017ب�ش�أن تعيني رئي�س نادي �شباب الأهلي – دبي ونائبيه،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن ال�شركة اال�ستثمارية لنادي �شباب الأهلي – دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1
ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي الريا�ضية رقم ( )11ل�سنة .»2017
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
الإمارة � :إمارة دبي.
احلكومة  :حكومة دبي.
النادي  :نادي �شباب الأهلي – دبي.
امل�ؤ�س�سة  :م�ؤ�س�سة دبي الريا�ضية.
املجل�س  :جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة.
الرئي�س  :رئي�س املجل�س.
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الأندية الريا�ضية  :الأندية الريا�ضية املُدجمة مع النادي الأهلي الريا�ضي مبوجب القرار
رقم ( )7ل�سنة  2017املُ�شار �إليه.
�إن�شاء امل�ؤ�س�سة
املادة ()3
ُتن�ش�أ مبوجب هذا القانون م�ؤ�س�سة خا�صة تمُ ار�س �أعمالها على �أ�س�س جتارية ت�سمى «م�ؤ�س�سة دبي
الريا�ضية» تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري والأهلية القانونية الالزمة
ملُبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها ،ولها �أن تتعاقد مع الغري و�أن ُتقا�ضي
و ُتقا�ضى بهذه ال�صفة ،و�أن ُتنيب عنها �أي �شخ�ص �آخر لهذه الغاية ،و ُتلحق برئي�س النادي.
مقر امل�ؤ�س�سة
املادة ()4
ن�شئ لها فروع ًا ومكاتب
يكون مقر امل�ؤ�س�سة الرئي�س يف مدينة دبي ،ويجوز بقرار من املجل�س �أن ُي ِ
داخل الإمارة وخارجها.
�أهداف امل�ؤ�س�سة واخت�صا�صاتها
املادة ()5
تهدف امل�ؤ�س�سة �إلى دعم امليزانية املالية للنادي من خالل متلك و�إدارة وا�ستثمار الأ�صول والأموال
واحلقوق واملمتلكات املادية واملعنوية والأدبية واال�ستثمارية املنقولة وغري املنقولة بكافة �أنواعها �سوا ًء
اململوكة من النادي �أو الأندية الريا�ضية �أو غريها ،ويكون لها يف �سبيل ذلك املهام وال�صالحيات
التالية:
 -1امتالك وت�أجري وا�ستئجار وا�ستثمار وا�ستعمال وتطوير وا�ستغالل وبيع و�شراء الأموال املنقولة
وغري املنقولة واملواد والأجهزة واملُ ِع ّدات الالزمة لتحقيق �أهدافها.
 -2ا�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة والت�صرف بها بكافة �أوجه الت�صرف القانونية.
 -3اال�ستحواذ على احلقوق املتعلقة بامللكية الفكرية والعالمات والأ�سماء التجارية وبراءات
االخرتاع وجميع احلقوق والت�صاميم املتعلقة بتحقيق �أهدافها.
 -4ت�أ�سي�س ومت ّلك امل�ؤ�س�سات وال�شركات ذات العالقة بعمل امل�ؤ�س�سة �سوا ًء بالكامل �أو بتملك
ح�ص�ص �أو �أ�سهم فيها ،و�شراء وبيع الأ�صول والأ�سهم يف ال�شركات العائدة للم�ؤ�س�سة.
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 -5فتح و�إدارة احل�سابات لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية داخل الإمارة وخارجها ،واحل�صول
على القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية الالزمة ،ومنح ال�ضمانات والرهونات املُنا�سبة مبا يف
ذلك رهن الأ�صول واملمتلكات وغريها.
 -6تقدمي خدمات بناء وتنفيذ وت�سويق و�إدارة املباين واملمتلكات العقارية والتجارية.
�	-7إبرام ال�شراكات واالتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص وال�شركات داخل الإمارة �أو خارجها
يف امل�شاريع واملجاالت ذات ال�صلة بتحقيق �أهدافها.
�	-8أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهدافها.
الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة
املادة ()6
يتك ّون الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة من:
 -1الرئي�س.
 -2جمل�س الإدارة.
 -3اجلهاز التنفيذي.
تعيني الرئي�س وت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()7
�أ -يتولى �إدارة امل�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة يتكون من رئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة
والكفاءة واالخت�صا�ص ،يتم تعيينهم بقرار من رئي�س النادي ،وتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س
ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
اجتماع له نائب ًا للرئي�س ،يقوم مقام الرئي�س يف حال غيابه.
ب -يختار املجل�س يف �أول
ٍ
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اخت�صا�صات الرئي�س
املادة ()8
�أ -يتولى الرئي�س الإ�شراف العام على �أعمال ون�شاطات امل�ؤ�س�سة ومتثيلها يف عالقاتها مع الغري،
ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية.
 -2اعتماد م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة.
�	-3إقرار احل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة ،ورفعه لرئي�س النادي �أو من ُيف ّو�ضه العتماده.
 -4اعتماد ال�صالح ّيات املال ّية للم�ؤ�س�سة ،وفتح احل�سابات امل�صرفية و�إغالقها وال�سحب
منها ،واالقرتا�ض با�سم امل�ؤ�س�سة.
 -5اعتماد القواعد اخلا�صة ب�إدارة احل�سابات امل�صرفية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
�	-6إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة.
 -7اعتماد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة والقرارات واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف
امل�ؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملالية والفنية.
 -8الإ�شراف واملُتابعة على قيام املجل�س باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
 -9الإ�شراف على �أعمال اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة وتعيني املوظفني ذوي الكفاءة
واالخت�صا�ص.
�	-10أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س النادي.
ب -للرئي�س تفوي�ض �أي من ال�صالحيات املُق ّررة له مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة لأي من
�أع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()9
يتولى املجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة والإ�شراف العام على �ش�ؤونها الإدارية والفنية واملالية ويتخذ ما يراه
ُمنا�سب ًا من القرارات والإجراءات لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام
وال�صالحيات التالية:
�	-1إقرار ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة ،وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية ،ورفعها
للرئي�س العتمادها.
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�	-2إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة ورفعه للرئي�س العتماده.
ُ -3مناق�شة احل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة ،ورفعه للرئي�س لإقراره.
�	-4إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف النواحي الإدارية
واملالية والفنية ،ورفعها للرئي�س العتمادها.
 -5اقرتاح املُبادرات والربامج وامل�شاريع والتو�صيات التي لها عالقة ب�أعمال ون�شاطات امل�ؤ�س�سة،
وعر�ضها على الرئي�س العتمادها.
 -6تعيني مدققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم يف بداية كل �سنة مالية.
 -7ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة وامل�ؤقتة وحتديد مهامها و�صالحياتها ومدة
عملها.
 -8اال�ستعانة مبن يراه ُمنا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ملعاونته يف �أداء مهامه.
�	-9إعداد التقارير ال�سنوية ون�صف ال�سنوية عن ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ومركزها املايل ورفعها �إلى
رئي�س النادي �أو من ُيف ّو�ضه للتوجيه مبا يراه منا�سب ًا ب�ش�أنها.
 -10تنفيذ توجيهات وتعليمات رئي�س النادي �أو من ُيف ّو�ضه ب�ش�أن التقارير ال�سنوية ون�صف ال�سنوية
ذات العالقة ب�أن�شطة امل�ؤ�س�سة ومركزها املايل.
�	-11أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من الرئي�س �أو رئي�س النادي.

�أ-
ب-
جـ-
د-
هـ-

اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()10
يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه� )4( ،أربع مرات على
الأقل يف ال�سنة ،و ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلب ّية
�أع�ضائه ،على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم.
ُي�صدر املجل�س قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأ�صوات ُي ّ
ُتد ّون قرارات املجل�س يف حما�ضر ُيو ّقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
يكون للمجل�س ُمق ِّرر ُيعينّ من قبل الرئي�س ،يتولى مُهِ ّمة توجيه الدعوة لأع�ضاء املجل�س
حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله ،وحترير حما�ضر اجتماعاته ،و ُمتابعة تنفيذ
قراراته وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س.
يجوز للمجل�س �أن يدعو حل�ضور اجتماعاته من يراه ُمنا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص،
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دون �أن يكون له �صوت معدود يف ُمداوالت املجل�س.
و -يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف حال غيابه �أو قيام مانع لديه ،و ُيزاول كافة املهام املنوطة
به مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()11
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة جهاز تنفيذي ،يت�ألف من عدد من املُ ّ
وظفني الإداريني واملاليني والفنيني.
بُ -يناط باجلهاز التنفيذي القيام بالأعمال الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،و ُمتابعة تنفيذ القرارات
ال�صادرة عن الرئي�س واملجل�س.
جـ -تتح ّدد �إجراءات و�شروط تعيني ُم ّ
وظفي اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة و�سائر حقوقهم
وواجباتهم الوظيفية وفق ًا للأنظمة املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
م�س�ؤولية احلكومة
املادة ()12
ال تكون احلكومة م�س�ؤولة عن �أي ديون �أو التزامات تن�ش�أ عن �أعمال ون�شاطات امل�ؤ�س�سة �أو �أي من
ال�شركات التابعة �أو اململوكة لها� ،أو ممار�سة امل�ؤ�س�سة لأي من املهام وال�صالحيات املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،وتكون امل�ؤ�س�سة وحدها هي امل�س�ؤولة عن تلك الديون
وااللتزامات.
الإعفاء من امل�س�ؤولية
املادة ()13
با�ستثناء حاالت الغ�ش واخلط�أ اجل�سيم ،ال يكون الرئي�س �أو املجل�س �أو �أي من �أع�ضائه �أثناء �إدارة
امل�ؤ�س�سة وعملياتها م�س�ؤولني جتاه الغري عن �أي فعل يقومون به �أو ترك يرتكبونه فيما يت�صل بهذه
الإدارة ،وتكون امل�ؤ�س�سة وحدها هي امل�س�ؤولة جتاه الغري عن هذا الفعل �أو الرتك.
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موازنة امل�ؤ�س�سة وح�ساباتها املالية
املادة ()14
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة موازنة م�ستقلة ُتعبرِّ عن حقيقة مركزها املايل.
ب -تتبع امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املحا�سبة التجارية وفق ًا للمعايري
الدولية املُعرتف بها ،وتبد�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.
جـُ -تعفى امل�ؤ�س�سة وال�شركات التابعة لها من جميع الر�سوم وال�ضرائب املحلية على اختالف
�أنواعها.
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
املادة ()15
تتكون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
 -1عوائد و�أرباح ت�أجري وا�ستثمار امل�ؤ�س�سة لأموالها.
 -2ا ِمل َنح والهِ َبات التي تتلقاها امل�ؤ�س�سة ويوافق عليها الرئي�س.
�	-3أي موارد �أخرى يقرها رئي�س النادي.
نقل احلقوق وااللتزامات
املادة ()16
�أُ -تنقل �إلى امل�ؤ�س�سة بتاريخ العمل بهذا القانون كافة احلقوق والأ�صول واملمتلكات املادية واملعنوية
�سجلة با�سم النادي والأندية الريا�ضية ،كما
والأدبية واال�ستثمارية ،املنقولة وغري املنقولة املُ ّ
حتل امل�ؤ�س�سة حمل النادي والأندية الريا�ضية فيما عليها من التزامات ب�ش�أن تلك احلقوق
والأ�صول واملمتلكات.
ب -على كافة اجلهات املعنية يف الإمارة ،مبا فيها بلدية دبي ودائرة الأرا�ضي والأمالك ،ح�صر
�سجلة با�سم النادي والأندية الريا�ضية ،واتخاذ كافة الإجراءات
املمتلكات والعقارات املُ ّ
الالزمة لقيد تلك احلقوق والأ�صول واملمتلكات واال�ستثمارات با�سم امل�ؤ�س�سة.
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الإلغاءات
املادة ()17
ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي
ٍ
ال�سريان والن�شر
املادة ()18
ُ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  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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قانون رقم ( )12ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2008يف �ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
ذات النفع العام،
وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )7ل�سنة  2008يف �ش�أن الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة
واجلهات العاملة،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  1997ب�ش�أن تنظيم غرفة جتارة و�صناعة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع التربعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ
القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف �إمارة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )96ل�سنة  1995ب�ش�أن ترخي�ص وتنظيم الأندية االجتماعية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
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ُن�صدر القانون التايل:
الف�صل الأول
الأحكام التمهيدية
ا�سم القانون
املادة ()1
ُي�س ّمى هذا القانون «قانون تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي رقم ( )12ل�سنة .»2017
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما 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
 :هيئة تنمية املجتمع يف دبي.
		
الهيئة
 :مديرعام الهيئة.
املدير العام
اجلهة املعن ّية � :أي جهة حكومية احتادية �أو حملية يدخل �ضمن اخت�صا�صها تنظيم �أي من
الأن�شطة التي تزاولها املن�ش�أة الأهلية ،مبوجب الت�شريعات ال�سارية يف الدولة.
اجلمعية الأهلية  :كل كيان ال يهدف �إلى حتقيق الربح ،ي�ضم جماعة ذات تنظيم له �صفةاال�ستمرار،
و ُي�ؤ ّلف من �أ�شخا�ص طبيعيني �أو اعتباريني �أو من كليهما ويزاول �أي من
الأن�شطة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5من هذا القانون.
امل�ؤ�س�سة الأهلية  :كل كيان ال يهدف �إلى حتقيق الربح ،يتم �إن�شا�ؤه من م�ؤ�س�س واحد �أو جمموعة
من امل�ؤ�س�سني ،يقوم على �أ�سا�س تخ�صي�ص مال ملزاولة �أي من الأن�شطة
الواردة يف املادة ( )5من هذا القانون.
املن�ش�أة الأهلية  :اجلمعية الأهلية وامل�ؤ�س�سة الأهلية.
 :الوثيقة ال�صادرة عن الهيئة للمن�ش�أة الأهلية ،التي ت�ستويف اال�شرتاطات
الرتخي�ص	
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واملُتط ّلبات الالزمة ملمار�سة الأن�شطة املُ�ص ّرح بها وفق ًا لأحكام هذا القانون.
النظام الأ�سا�سي  :النظام الأ�سا�سي للمن�ش�أة الأهلية.
اجلمعية العمومية  :اجلمعية العمومية للجمعية الأهلية.
جمل�س الإدارة  :جمل�س �إدارة اجلمعية الأهلية.
جمل�س الأمناء  :جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة الأهلية.
 :جمل�س الإدارة وجمل�س الأمناء.
		
املجل�س
نطاق التطبيق
املادة ()3
�أُ -تط ّبق �أحكام هذا القانون على املن�ش�أة الأهلية القائمة يف الإمارة وقت العمل ب�أحكامه،
وكذلك التي يتم �إن�شا�ؤها بعد العمل به.
بُ -ت�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا القانون ،اجلهات التالية:
 -1اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات امل�شمولة ب�أحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2008املُ�شار
�إليه.
 -2اجلهات العاملة يف ميدان رعاية ال�شباب والريا�ضة امل�شمولة ب�أحكام املر�سوم بقانون
احتادي رقم ( )7ل�سنة  2008املُ�شار �إليه.
 -3اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات ذات النفع العام املُن�ش�أة بت�شريع �صادر عن
احلاكم.
 -4اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية املرخ�صة يف
الإمارة وفق ًا لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2013املُ�شار �إليه.
 -5جمال�س الأعمال ،التي يتم ترخي�صها من غرفة جتارة و�صناعة دبي وفق ًا للقانون رقم
( )8ل�سنة  1997املُ�شار �إليه.
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�أهداف القانون
املادة ()4

يهدف هذا القانون �إلى ما يلي:
 -1حتقيق التنمية االجتماعية يف الإمارة ،من خالل تفعيل دور املجتمع املدين.
 -2تنظيم ترخي�ص املن�ش�آت الأهلية ،ومنحها ال�شخ�صية االعتبارية.
 -3متكني املن�ش�آت الأهلية من تقدمي خدماتها يف كافة املجاالت التي تهم املجتمع.
 -4ت�شجيع الأفراد واجلهات على العمل التطوعي وامل�شاركة املجتمعية.
�أن�شطة املن�ش�آت الأهلية
املادة ()5
تحُ ّدد الأن�شطة التي ُي�ص ّرح للمن�ش�آت الأهلية مبمار�ستها يف الإمارة يف املجاالت االجتماعية
وال�صحية والتعليمية والثقافية والعلمية والرتبوية واملِهن ّية والإبداعية والف ّنية والإن�سانية ،و�أي
جماالت �أخرى ت�سعى �إلى حتقيق النفع العام ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()6
يكون للهيئة دون غريها يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القانون املهام وال�صالحيات التالية:
 -1ترخي�ص املن�ش�آت الأهلية وفروعها يف الإمارة.
 -2التحقيق يف ال�شكاوى املُق ّدمة �إليها بحق املن�ش�آت الأهلية ،و�ضبط املخالفات املرتكبة من
قبلها ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها.
 -3اقرتاح الت�شريعات املتعلقة بتنظيم املن�ش�آت الأهلية يف الإمارة.
�	-4أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
مزاولة الن�شاط الأهلي
املادة ()7
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �إن�شاء �أو ت�أ�سي�س �أي كيان من الكيانات امل�شمولة
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ب�أحكام هذا القانون يف الإمارة ،مهما كانت الغاية منه� ،أو فتح فروع له �أو نقله من مكان
�إلى �آخر داخلها� ،أو ممار�سة �أي من الأن�شطة الواردة يف املادة ( )5من هذا القانون من
خالل من�ش�أة �أهلية �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص وعلى املوافقات والت�صاريح الالزمة من
اجلهات املعن ّية.
بُ -يحظر على �أي جهة عامة �أو خا�صة ال�سماح ب�إ�شغال �أي من مرافقها ملزاولة �أن�شطة املن�ش�آت
الأهلية من قبل �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري غري ُم ّ
رخ�ص له وفق ًا لأحكام هذا القانون.
الف�صل الثاين
اجلمعية الأهلية
�شروط ت�أ�سي�س اجلمعية الأهلية
املادة ()8
ُي�شرتط لت�أ�سي�س اجلمعية الأهلية ما يلي:
�	-1أن ال يقل عدد امل�ؤ�س�سني عن ( )10ع�شرة �أع�ضاء� ،شريطة �أن يكون من بينهم ع�ضوين من
مواطني الدولة ،ويجوز للمدير العام اال�ستثناء من هذا ال�شرط ،بالزيادة �أو النق�صان.
�	-2أن تتوفر يف الع�ضو امل�ؤ�س�س ما يلي:
�أ�	-أن ال يقل �سنه وقت تقدمي طلب ت�أ�سي�س اجلمعية الأهلية عن (� )21إحدى وع�شرين �سنة
ميالدية.
ب�	-أن يكون متمتع ًا بالأهلية القانونية الكاملة.
جـ�	-أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،غري حمكوم عليه بجناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة ما مل يكن قد ُر ّد �إليه اعتباره.
د�	-أن يكون مقيم ًا يف الدولة يف حال كان من رعايا دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
هـ�	-أن تكون �إقامته يف الدولة �سارية املفعول ،بالن�سبة لغري مواطني الدولة ،و�أن ال تقل
�إقامته فيها عن ( )3ثالث �سنوات.
 -3تقدمي نظام �أ�سا�سي للجمعية الأهلية يتفق و�أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
على �أن يت�ضمن هذا النظام ما يلي:
�أ -ا�سم اجلمعية الأهلية ،على �أن يكون هذا اال�سم ُم�شتق ًا من الغر�ض الذي �أن�شئت لأجله،
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و�أن ال يثري لب�س ًا بينها وبني �أي جمعية �أهلية �أخرى تقع �ضمن دائرة ن�شاطها ،وي�شرتط
موافقة الهيئة على اال�سم املقرتح.
ب -مقر اجلمعية الأهلية املقرتح ،ونطاق عملها اجلغرايف.
جـ -الغر�ض الذي �أن�شئت لأجله اجلمعية الأهلية و�أن�شطتها والفئات امل�ستهدفة بهذه
الأن�شطة.
د�	-أ�سماء الأع�ضاء املُ� ّؤ�س�سني وجن�س ّياتهم ِوم َهنِهِ م ومقر �إقامتهم يف الدولة.
هـ� -شروط الع�ضوية ،و�أنواعها و�إجراءات قبولها و�إ�سقاطها ،وحقوق الأع�ضاء وواجباتهم.
و -قواعد و�أ�س�س تنظيم اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واخت�صا�صاتها ،و�إجراءات
دعوتها ،و�شروط �صحة انعقادها وكيفية اتخاذ قراراتها.
ز -طريقة ت�شكيل جمل�س الإدارة واخت�صا�صاته.
حـ� -سقوط الع�ضوية وفقدانها.
ط -قواعد تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية الأهلية ،وكيفية �إن�شاء الفروع �أو املراكز التابعة
لها �أو �إغالقها �أو دجمها مع غريها من اجلمعيات الأهلية يف الإمارة.
ي -م�صادر املوارد املالية للجمعية الأهلية وكيفية ا�ستغاللها ،والت�صرف فيها ،وطريقة
بال�سلف املالية �إن وجدت،
مراقبة �إنفاقها وبداية ونهاية �سنتها املالية ،ونظام االحتفاظ ُ
وقيمتها ملواجهة امل�صروفات العاجلة.
ك� -شروط حل اجلمعية الأهلية اختياري ًا ،وقواعد ت�صفيتها.
ل�	-أي بيانات �أخرى تراها الهيئة الزمة.
 -4يجب �أن ال تكون اجلمعية الأهلية املطلوب ترخ�صيها فرع ًا جلمعية مرخ�صة خارج الدولة.
�سريان ال�شروط على ال�شخ�ص االعتباري
املادة ()9
ت�سري ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )8من هذا القانون على اجلمعيات الأهلية امل�ؤلفة من
الأ�شخا�ص االعتباريني ،بالقدر الذي يتنا�سب والطبيعة القانونية له�ؤالء الأ�شخا�ص.
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متثيل اجلمعية الأهلية قبل الت�أ�سي�س
املادة ()10
�أ -ينتخب املُ� ِّؤ�س�سون من بينهم جلنة ُم�ؤ ّقتة ،ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أ�شخا�ص،
تختار من بينهم ممُ ِّث ًال �أو �أكرث عنها ،يتولى مهمة �إمتام �إجراءات الرتخي�ص املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )11من هذا القانون.
ب -ينتهي عمل اللجنة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة بانتخاب جمل�س الإدارة وفق ًا
لأحكام املادة ( )19من هذا القانون.
�إجراءات الرتخي�ص
املادة ()11
�أُ -يق ّدم طلب ترخي�ص اجلمعية الأهلية �إلى الهيئة على النموذج املعد لديها لهذه الغاية ،معزز ًا
بالوثائق واملُ�ستندات التي تطلبها.
ب -تتولى الهيئة درا�سة طلب ت�أ�سي�س اجلمعية الأهلية ،واملُ�ستندات املُرفقة به ،وللهيئة طلب �أي
م�ستندات �أو موافقات �أو ت�صاريح من اجلهات املعن ّية تكون الزمة لإمتام �إجراءات ترخي�ص
اجلمعية الأهلية.
جـُ -ت�صدر الهيئة قرارها ب�ش�أن طلب الرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه �إليها،
وتكون هذه املدة قابلة للتمديد ملرة واحدة ،و ُيعترب الطلب مرفو�ض ًا �إذا مل ي�صدر القرار خالل
هذه املدة.
املوافقة املبدئية
املادة ()12
�أ -متنح الهيئة مقدم الطلب موافقة مبدئية على ترخي�ص اجلمعية الأهلية ،ويكون له بعد منحه
هذه املوافقة ا�ستكمال الإجراءات الالزمة لإمتام �إجراءات الرتخي�ص النهائي.
ب	-ال يجوز للجمعية الأهلية خالل فرتة منحها املوافقة املبدئية وقبل ح�صولها على الرتخي�ص،
مزاولة �أن�شطتها� ،أو �إجراء �أي تغيري على البيانات التي قدمتها للهيئة للح�صول على هذه
املوافقة.
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رف�ض ترخي�ص اجلمعية الأهلية
املادة ()13
يجوز للهيئة رف�ض طلب ترخي�ص اجلمعية الأهلية يف حال عدم توفر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون �أو العتبارات امل�صلحة العامة.

�أ-

ب-
جـ-
د-

متطلبات �إمتام �إجراءات الرتخي�ص
املادة ()14
على اجلمعية الأهلية بعد ح�صولها على املوافقة املبدئية� ،إمتام كافة �إجراءات الرتخي�ص،
مبا يف ذلك:
 -1توفري مقر للجمعية الأهلية ،وفق ًا لل�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
 -2احل�صول على ت�صريح مزاولة الن�شاط من اجلهة املعن ّية وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
على اجلمعية الأهلية �إمتام متطلبات الرتخي�ص النهائي خالل مدة ال تزيد على (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ منحها املوافقة املبدئية.
يجوز للمدير العام متديد املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة ملدة مماثلة،
�إذا كان هناك �سبب مقنع يحول بني اجلمعية الأهلية وا�ستيفاء ُمتط ّلبات الرتخي�ص النهائي.
ُتعترب املُوافقة املبدئية ُملغاة� ،إذا مل تقم اجلمعية الأهلية با�ستيفاء متطلبات الرتخي�ص
النهائي خالل املُهلة املحددة لها.

الرتخي�ص والت�سجيل
املادة ()15
تقوم الهيئة برتخي�ص اجلمعية الأهلية بعد ا�ستيفاء جميع ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون ،وقيدها يف �سجل اجلمعيات الأهلية املُعتمد لديها يف هذا ال�ش�أن.
ال�شخ�صية االعتبارية
املادة ()16
تكت�سب اجلمعية الأهلية ال�شخ�صية االعتبارية مبجرد ترخي�صها ،وقيدها يف �سجل اجلمعيات
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الأهلية ،و�إ�شهارها يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
مدة الرتخي�ص
املادة ()17
�أ -تكون ُم ّدة ترخي�ص اجلمعية الأهلية �سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة ،ويجوز بنا ًء
على طلب اجلمعية الأهلية وبعد احل�صول على موافقة الهيئة واجلهة املعن ّية �أن تكون ُم ّدة
الرتخي�ص لأكرث من �سنة ،ومبا ال يزيد على ( )3ثالث �سنوات.
ب -يجب على اجلمعية الأهلية جتديد ترخي�صها لدى الهيئة خالل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل
من تاريخ انتهائه ،وفق ًا للإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
تكوين اجلمعية العمومية
املادة ()18
تتك ّون اجلمعية العمومية من جميع الأع�ضاء املُ�ستوفني ل�شروط الع�ضوية واملُ�سدِّ دين ال�شرتاكاتهم
يف اجلمعية الأهلية قبل انعقاد اجلمعية العمومية.
دعوة اجلمعية العمومية النتخاب جمل�س الإدارة
املادة ()19
على اللجنة املُ�ؤ ّقتة املُ�شار �إليها يف املادة ( )10من هذا القانون ،دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد
خالل ُم ّدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الرتخي�ص ،وذلك النتخاب جمل�س الإدارة.
�إن�شاء فروع للجمعية الأهلية
املادة ()20
يجوز للجمعية الأهلية �إن�شاء فروع لها داخل الإمارة بنا ًء على موافقة الهيئة ّ
اخلطية املُ�سبقة على
ذلك ،و ُيحدِّ د النظام الأ�سا�سي للجمعية الأهلية طريقة �إن�شاء الفروع و�إغالقها وتنظيم عملها
والعالقة التي تربطها باملقر الرئي�س.
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تعديل النظام الأ�سا�سي
املادة ()21
ال يجوز للجمعية الأهلية �إجراء �أي تعديل على نظامها الأ�سا�سي� ،أو تغيري �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو
تغيري ا�سمها �أو مق ّرها� ،إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة ّ
اخلطية املُ�سبقة على ذلك.
اجلهاز الإداري للجمعية الأهلية
املادة ()22
يجوز للجمعية الأهلية تعيني الإداريني واملُخت�صني واملُ�ستخدمني لت�سيري �أمورها ،وفق ًا للوائح
املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن ،ومبا ال يتعار�ض مع الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.

�أ-
ب-
جـ-
د-
هـ-
و-

جمل�س �إدارة اجلمعية الأهلية
املادة ()23
يكون للجمعية الأهلية جمل�س �إدارة ال يقل عدد �أع�ضائه عن ( )5خم�سة �أ�شخا�ص ،على �أن
يكون من بينهم ع�ضوين من مواطني الدولة على الأقل ،و ُتناط بهذا املجل�س مُهِ ّمة �إدارة
ال�س ُبل الالزمة لقيامها ب�أن�شطتها وحتقيق �أغرا�ضها.
�ش�ؤون اجلمعية وتوفري ُ
يتم انتخاب جمل�س الإدارة باالقرتاع ال�س ّري ،و ُيبينّ النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات هذا
املجل�س ،وال�شروط الواجب توفرها يف �أع�ضائه وعددهم وحاالت انتهاء ع�ضويتهم و�إ�سقاطها
و�إجراءات دعوته لالنعقاد و�صحة اجتماعاته وكيفية انتخاب رئي�سه.
تكون دورة جمل�س الإدارة �سنتني غري قابلة للتجديد.
ُي�شرتط �أال يقل �سن ع�ضو جمل�س الإدارة عن (� )21إحدى وع�شرين �سنة ميالدية.
يكون ملجل�س الإدارة رئي�س يمُ ِّثل اجلمعية الأهلية �أمام الق�ضاء والغري.
ُي�شرتط احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة للرت�شح لرئا�سة وع�ضوية جمل�س الإدارة.

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة
املادة ()24
�أ	-ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية �أكرث من جمل�س �إدارة لأكرث من جمعية �أهلية تهدف �إلى حتقيق
الن�شاط ذاته ،ويجوز للمدير العام ال�سماح باجلمع بني ع�ضوية جمل�سني فقط.
ب	-ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الإدارة والعمل لدى اجلمعية الأهلية ذاتها ب�أجر �أو مكاف�أة.
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جـ	-ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الإدارة والعمل لدى الهيئة �أو �أي من اجلهات احلكومية
�شرف على ن�شاط اجلمعية الأهلية.
التي ُت ِ
د -يكون للهيئة والعتبارات امل�صلحة العامة� ،إيقاف �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن عمله مبن
فيهم رئي�س املجل�س.
الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية
املادة ()25
�أ -يجب على اجلمعية الأهلية احل�صول على موافقة ُم�سبقة من الهيئة لعقد اجتماع جمعيتها
العمومية قبل (� )14أربعة ع�شر يوم ًا من موعد انعقاده ،و�إال كان االجتماع باط ًال.
ب -يتم دعوة الأع�ضاء حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية يف املواعيد واحلاالت املن�صو�ص عليها
يف النظام الأ�سا�سي ،بالإ�ضافة �إلى االجتماع امل�شار �إليه يف املادة ( )19من هذا القانون،
وذلك مبوجب �إعالن ُيح ّدد فيه موعد االجتماع ومكانه وجدول �أعماله.
جـ -يجب �إر�سال جدول �أعمال اجتماع اجلمعية العمومية والتقارير التي �سيتم مناق�شتها خالله
�إلى جميع الأع�ضاء يف املواعيد املحددة بالنظام الأ�سا�سي ،ويف حال عدم حتديد هذا املوعد،
ف�إنه يجب �أن يكون قبل موعد االجتماع بـ ( )5خم�سة �أيام على الأقل.
االجتماعات العاد ّية للجمعية العمومية
املادة ()26
�أ -بالإ�ضافة �إلى مواعيد وحاالت انعقاد اجلمعية العمومية التي ُيحدِّ دها النظام اال�سا�سي،
يجب �أن تعقد اجلمعية العمومية اجتماع ًا عادي ًا خالل الأ�شهر الثالث التالية النتهاء �سنتها
خ�ص�ص هذا االجتماع للنظر يف امل�سائل التالية:
املالية ،و ُي ّ
 -1الت�صديق على حم�ضر �آخر اجتماع للجمعية العمومية.
 -2اعتماد تقرير جمل�س الإدارة عن �أعماله يف ال�سنة املالية املُنتهية وبراجمه و�أن�شطته
وخطة عمله لل�سنة اجلديدة.
 -3اعتماد م�شروع املوازنة لل�سنة املالية اجلديدة.
 -4اعتماد م�شروع امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية.
 -5انتخاب جمل�س �إدارة جديد ،يف حال انتهاء مدة والية املجل�س� ،أو �شغور من�صب �أي
�سبب كان.
ع�ضو فيه لأي ٍ
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 -6تعيني مدقق ح�سابات ،وحتديد �أتعابه.
 -7النظر يف حل وت�صفية اجلمعية الأهلية ب�صفة اختيارية.
�	-8أي موا�ضيع �أخرى ُيحدِّ دها جدول �أعمالها.
ب	-ال يجوز للجمعية العمومية العادية �أن تنظر يف �أي من امل�سائل غري املدرجة يف جدول �أعمالها.
الن�صاب القانوين الجتماع اجلمعية العمومية العادية
املادة ()27
�أُ -يعترب اجتماع اجلمعية العمومية العادية قانوني ًا بح�ضور ( )٪51على الأقل من عدد الأع�ضاء،
موعد �آخر ال تزيد مدته على ()30
و�إذا مل يتو ّفر هذا الن�صاب يتم ت�أجيل االجتماع �إلى ٍ
ثالثني يوم ًا من التاريخ املُح ّدد لالجتماع الأول ،و ُيعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا مبن ح�ضر
من الأع�ضاء.
�صدر اجلمعية العمومية قراراتها بن�سبة ( )٪51من �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين.
بُ -ت ِ
ج	-ال يجوز لع�ضو اجلمعية العمومية اال�شرتاك يف الت�صويت على قرارات املجل�س ،يف حال كان
لديه م�صلحة �شخ�صية يف املو�ضوع املعرو�ض على اجلمعية العمومية.
د -يكون ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية والت�صويت على قراراتها ب�شكل �شخ�صي ،وال
يجوز توكيل �أي �شخ�ص �آخر للح�ضور �أو الت�صويت.
االجتماعات غري العادية للجمعية العمومية
املادة ()28
يجوز دعوة اجلمعية العمومية �إلى اجتماع غري عادي بنا ًء على طلب من الهيئة �أو جمل�س الإدارة
�أو ثلث الأع�ضاء ،و�إذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية العمومية بنا ًء على طلب الهيئة �أو الأع�ضاء،
تتولى الهيئة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد ،وذلك على نفقة اجلمعية الأهلية.
اخت�صا�صات اجلمعية العمومية غري العادية
املادة ()29
�أ -تقوم اجلمعية العمومية خالل اجتماعاتها غري العادية بالنظر يف امل�سائل التالية:
 -1البت يف اال�ستقاالت املُق ّدمة من كل �أو بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،إذا كان من �ش�أن
هذه اال�ستقاالت الإخالل بالن�صاب القانوين الجتماعاته.
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ربرة عن واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وذلك بعد
�	-2إ�سقاط الع�ضوية ل ٍ
أ�سباب ُم ّ
احل�صول على موافقة الهيئة ّ
اخلطية املُ�سبقة على ذلك.
�	-3إنهاء ُم ّدة والية �أع�ضاء جمل�س الإدارة قبل انتهائها وانتخاب جمل�س جديد.
 -4اقرتاح اندماج اجلمعية الأهلية مع جمعية �أهلية �أخرى مماثلة لها يف الأغرا�ض ،على �أن
تتخذ اجلمعية العمومية للجمعية الأهلية الأخرى القرار ذاته ،ويف جميع الأحوال يجب
احل�صول على موافقة الهيئة ّ
اخلطية املُ�سبقة على ذلك.
�	-5إبطال �أي من قرارات جمل�س الإدارة.
 -6تعديل النظام الأ�سا�سي.
 -7النظر يف �أي �أمور ُم�ستعجلة �أو طارئة ،و�أي �أمور �أخرى ُيحدِّ دها النظام الأ�سا�سي.
ب -مع مراعاة �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ال يجوز للجمعية العمومية غري العادية �أن تنظر
يف �أي من امل�سائل غري املدرجة يف جدول �أعمالها.
الن�صاب القانوين الجتماع اجلمعية العمومية غري العادية
املادة ()30
�أُ -يعترب اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية قانوني ًا بح�ضور ثلثي الأع�ضاء ،ف�إذا مل يتو ّفر
موع ٍد �آخر ال تزيد ُم ّدته على ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا
هذا الن�صاب يتم ت�أجيل االجتماع �إلى ِ
من التاريخ املُح ّدد لالجتماع الأول ،و ُيعترب االجتماع الثاين قانوني ًا بح�ضور ن�صف الأع�ضاء،
و�إذا مل يكتمل الن�صاب القانوين خالل االجتماع الثاين ،ف�إنه يجب الدعوة �إلى اجتماع ثالث
بذات ُم ّدة الت�أجيل املُح ّددة لالجتماع الثاين ،ويكون االجتماع الثالث �صحيح ًا مبن ح�ضر من
الأع�ضاء.
بُ -ت�صدر اجلمعية العمومية غري العادية قراراتها بالإجماع �أو ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء
احلا�ضرين.
املوارد املالية للجمعية الأهلية
املادة ()31
تتك ّون املوارد املالية للجمعية الأهلية مما يلي:
 -1ا�شرتاكات الأع�ضاء.
 -2عوائد الأن�شطة واخلدمات واال�ستثمارات املُ ّ
رخ�ص لها ُمبزاولتها.
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ربعات والإعانات والهِ َبات والو�صايا التي تتلقاها اجلمعية الأهلية و ُتوافق عليها الهيئة،
 -3الت ّ
وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
�أموال اجلمعية الأهلية
املادة ()32
ن�سحب �أو
ُتعترب �أموال اجلمعية الأهلية ُملك ًا لها ،ولي�س لأع�ضائها �أي حق فيها ،ولي�س للع�ضو املُ ِ
املف�صول �أو الذي مت �إ�سقاط ع�ضويته من اجلمعية الأهلية املُطالبة با�شرتاكاته �أو ب�أي جزء من
�أموالها.
�إيداع �أموال اجلمعية الأهلية
املادة ()33
على اجلمعية الأهلية �أن تودع �أموالها النقدية با�سمها يف ح�ساب �أو �أكرث لدى �أي من امل�صارف
الوطنية املُ ّ
رخ�صة يف الإمارة ،وعليها �إخطار الهيئة بهذا احل�ساب وب�أي تغيري يطر�أ على نوع
احل�ساب �أو امل�صرف املودعة فيه �أموالها خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ حدوث هذا
التغيري.
�إنفاق �أموال اجلمعية الأهلية
املادة ()34
�أ -على اجلمعية الأهلية �أن ُتن ِفق �أموالها يف الأغرا�ض التي �أُن�شئت لأجلها ،وال يجوز لها الإجتار
�أو الدخول ُمب�ضاربات مالية� ،أو توزيع �أي �إيرادات �أو عوائد على �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو
م�ؤ�س�سيها �أو �أع�ضاء جمعيتها العمومية �أو موظفيها.
ب -يجوز للجمعية الأهلية بعد احل�صول على موافقة الهيئة واجلهات املعن ّية يف الإمارة ا�ستثمار
�أموالها التي تزيد على احتياجاتها ،لتحقيق عائد مايل ُي�ساعدها على حتقيق �أغرا�ضها ،ومبا
ال يتعار�ض مع الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

45

العدد ( - )٤1٨ال�سنة (� ٢٤ - )51شوال 143٨هـ  -املوافق  ١٨يوليو 201٧م

الف�صل الثالث
امل�ؤ�س�سة الأهلية
النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة الأهلية
املادة ()35
�أ -يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة الأهلية ،البيانات الأ�سا�سية التالية:
 -1ا�سم امل�ؤ�س�سة الأهلية ونطاق عملها اجلغرايف ومقر مركز �إدارتها يف الإمارة.
 -2الغر�ض الذي �أن�شئت لأجله والفئات املُ�ستهدفة من �أن�شطتها.
 -3بيان تف�صيلي بالأموال التي �سيتم تخ�صي�صها لتحقيق �أغرا�ض امل�ؤ�س�سة الأهلية.
 -4تنظيم �إدارة امل�ؤ�س�سة الأهلية ،مبا يف ذلك طريقة تعيني رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الأمناء
وطريقة تعيني املدير.
� -5شروط حل امل�ؤ�س�سة الأهلية اختياري ًا وقواعد ت�صفيتها.
ب -يجوز �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الأهلية ب�سند ر�سمي �أو بو�صية ُمو ّثقة ،و ُيعترب كالهما يف حكم النظام
�صدر املدير العام قرار ًا ُيحدِّ د فيه ال�شروط والإجراءات
الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة الأهلية ،و ُي ِ
اخلا�صة بت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات الأهلية يف الإمارة.
جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة الأهلية
املادة ()36
�أ -يتولى �إدارة امل�ؤ�س�سة الأهلية جمل�س �أمناء وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي ،يتكون من رئي�س و�أع�ضاء
ال يقل عددهم عن ( )5خم�سة �أ�شخا�ص ،على �أن يكون من بينهم �أحد مواطني الدولة على
الأقل.
ب	-يمُ ِّثل رئي�س جمل�س الأمناء امل�ؤ�س�سة الأهلية �أمام الق�ضاء والغري.
جـ -ت�سري على جمل�س الأمناء ذات الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بالن�سبة ملجل�س
الإدارة ،وبالقدر الذي يتنا�سب مع طبيعة امل�ؤ�س�سة الأهلية.
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�سريان �أحكام القانون على امل�ؤ�س�سات الأهلية
املادة ()37
ت�سري على امل�ؤ�س�سات الأهلية ذات الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،املُتع ّلقة برتخي�ص
اجلمعيات الأهلية و�إجراءات ت�سجيلها و�إ�شهارها وااللتزامات املُرتتّبة عليها ،وغريها من الأحكام
الأخرى ،بالقدر الذي يتنا�سب مع طبيعتها.
الف�صل الرابع
املن�ش�أة الأهلية
التزامات املن�ش�أة الأهلية
املادة ()38

تلتزم املن�ش�أة الأهلية مبا يلي:
 -1الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،والقرارات واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة.
� -2شروط الرتخي�ص.
 -3عدم اخلروج عن الأغرا�ض املُح ّددة يف النظام الأ�سا�سي.
 -4عدم مزاولة �أي ن�شاط غري ُم�ص ّرح لها ُمبزاولته دون احل�صول على موافقة الهيئة ّ
اخلطية
املُ�سبقة واجلهات املعن ّية يف الإمارة على ذلك.
 -5عدم ُمزاولة �أي ن�شاط جتاري �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة ّ
اخلطية املُ�سبقة واجلهات
املعن ّية على ذلك ،واحل�صول على ترخي�ص من اجلهة املعن ّية بالرتخي�ص التجاري ،على �أن
ت�ؤول عوائد هذا الن�شاط التجاري خلدمة �أهدافها.
 -6احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة قبل فتح �أي ح�ساب م�صريف لها يف �أحد امل�صارف
الوطنية املُ ّ
رخ�ص لها بالعمل يف الإمارة ،على �أن يتم ال�سحب من هذا احل�ساب بتوقيع اثنني
ممن لهم �صفة باملن�ش�أة الأهليةُ ،يحدِّ دهما املجل�س.
 -7توفري املكان الذي �ستقوم مبزاولة �أن�شطتها فيه ،والذي يجب �أن يكون ُمتوافق ًا مع اال�شرتاطات
التي ت�ضعها الهيئة واجلهات املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -8عدم ّ
التدخل يف ال�سيا�سة �أو �إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية �أو العن�صرية �أو الدينية �أو
ال ِعرقية� ،أو امل�سائل التي مت�س �أمن الدولة ونظام احلكم فيها.
�	-9إيداع جميع املبالغ النقدية التي تتح�صل عليها يف ح�سابها امل�صريف قبل �صرفها على
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-10
-11

-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

�أن�شطتها.
الرد على تقارير و ُمالحظات وا�ستف�سارات و ُمرا�سالت الهيئة خالل املواعيد التي تحُ دِّ دها
الهيئة لهذه الغاية.
احل�صول على املوافقة ّ
اخلطية املُ�سبقة من الهيئة يف حال تنظيم �أو املُ�شاركة يف امل�ؤمترات
والندوات واالجتماعات واملُحا�ضرات �أو �أي فعاليات �أخرى داخل الدولة �أو خارجها ،على
�أن يتم تقدمي طلب احل�صول على هذه املوافقة قبل ( )21واحد وع�شرين يوم ًا من تاريخ
�صدر الهيئة قرارها بهذا ال�ش�أن خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدمي
�إقامتها ،و�أن ُت ِ
الطلب �إليها.
عدم ت�شكيل �أي كيان مع �أي جمعية �أخرى داخل الدولة �أو خارجها.
عدم فتح فروع لها خارج الدولة ،و�أن ال تكون فرع ًا �أو تابع ًا لأي جمعية موجودة خارج الدولة.
احل�صول على املوافقة ّ
اخلطية املُ�سبقة من الهيئة عند ا�ستقدام �أو ا�ست�ضافة �أي �شخ�صية
هامة �إلى الإمارة.
م�سك ال�سجالت املُتع ّلقة ب�أن�شطة املن�ش�أة الأهلية ،وت�ضمينها البيانات التي ي�صدر بتحديدها
قرار من املدير العام.
متكني موظفي الهيئة �أو املُك ّلفني من قبلها من االطالع والتدقيق يف �أي وقت على �سجالتها
وم�ستنداتها ودفاترها.
عدم �إبرام �أي اتفاقية �أو التن�سيق �أو التعاون مع م�ؤ�س�سات �أو جهات خارج الدولة.
عدم االنت�ساب �أو اال�شرتاك �أو االن�ضمام �إلى �أي جمعية �أو م�ؤ�س�سة خارج الدولة� ،إال بعد
احل�صول على موافقة من الهيئة على ذلك.
عدم ا�ستخدام مرافقها اخلا�صة يف غري الأغرا�ض التي �أن�شئت لأجلها ،وكذلك عدم ا�ستخدام
هذه املرافق للنوم وال�سكن ،با�ستثناء القائمني على �أعمال احلرا�سة فيها.

التربعات
املادة ()39
ُيحظر على املن�ش�أة الأهلية جمع التربعات �أو ال�سماح بجمعها �أو الإعالن عنها عرب و�سائل االت�صال
والإعالم امل�سموعة �أو املقروءة �أو املرئية �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،إال بعد احل�صول على
موافقة الهيئة ّ
اخلطية املُ�سبقة واجلهة املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
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البيانات واملعلومات املُتع ّلقة ب�ش�ؤون املُن�ش�أة الأهلية
املادة ()40
يجب على املن�ش�أة الأهلية تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي تطلبها واملتعلقة ب�ش�ؤون املن�ش�أة
الأهلية التنظيمية و�أن�شطتها املحلية �أو اخلارجية ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 -1خطط وبرامج عمل املن�ش�أة الأهلية ال�سنوية مت�ضمنة براجمها االجتماعية.
 -2الهيئات واملنظمات التي تتعاون معها داخل الإمارة وخارجها.
 -3املُ�شاركات اخلارجية التي ترغب القيام بها.
 -4املواد امل�سموعة �أو املقروءة �أو املرئية التي ُتن ِت ُجها �أو تقوم بن�شرها �أو توزيعها ،ويف جميع
الأحوال يجب احل�صول على موافقة الهيئة ّ
اخلطية املُ�سبقة قبل �إنتاج �أو توزيع �أي من تلك
املواد.
 -5ك�شوفات ح�ساباتها امل�صرفية يف املواعيد التي تحُ دِّ دها الهيئة ،على �أن تت�ضمن هذه الك�شوفات
جميع الت�ص ّرفات املالية.
 -6البيانات وال�سجالت والدفاتر واملُ�ستندات التي تطلبها الهيئة.
 -7ن�سخة عن ميزانيتها ال�سنوية وح�سابها اخلتامي ،خالل مدة ال تتجاوز (� )4أربعة �أ�شهر
من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية ،بعد اعتماده من �أحد مكاتب املُحا�سبة املُعتمدين لدى الهيئة
ف�صل عنه.
م�شفوع ًا باملُ�ستندات املُ�ؤ ّيدة له وبتقرير ُم ّ
 -8ن�سخة عن املوازنة املالية للمن�ش�أة الأهلية لل�سنة املالية التالية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا
من تاريخ اعتمادها.
 -9ن�سخة عن حما�ضر اجتماعاتها وتقرير ًا �سنوي ًا موجز ًا عن �أعمالها و�أن�شطتها.
التنظيم الإداري للمن�ش�آت الأهلية
املادة ()41
تتخذ الهيئة كافة الإجراءات الالزمة للت�أكد من �سالمة التنظيم الإداري للمن�ش�آت الأهلية ،ويكون
لها يف �سبيل ذلك طلب �أي معلومات �أو بيانات تراها �ضرورية ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�	-1أ�سماء العاملني يف املن�ش�أة الأهلية وبياناتهم ال�شخ�صية واملِهن ّية و�صور جوازاتهم و�سريتهم
الذاتية� ،سوا ًء كانوا يعملون فيها على �أ�سا�س التف ّرغ الكامل �أو اجلزئي �أو ب�صفتهم ُمتط ّوعني.
 -2الهيكل التنظيمي واخت�صا�صات الوحدات الإدارية ومهامها.
 -3اللوائح والتعليمات الداخلية و�أدلة العمل الت�شغيلية.
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�	-4إح�صائية بالأن�شطة واخلدمات وبيانات املُ�ستفيدين منها.
الف�صل اخلام�س
الرقابة والإ�شراف
الرقابة املالية
املادة ()42
تخ�ضع املن�ش�آت الأهلية للرقابة املالية للهيئة ،للتث ّبت من �أوجه الدخل والإنفاق و�سالمة توجيه
مواردها املالية والعينية للأغرا�ض وامل�شروعات التي تقوم بها طبق ًا لنظامها الأ�سا�سي ،ومبا ُيح ِّقق
االغرا�ض التي مت �إن�شا�ؤها لأجلها.
الإ�شراف على برامج املن�ش�آت الأهلية
املادة ()43
ُت�شرف الهيئة على برامج املن�ش�آت الأهلية وم�شروعاتها �ضمن نطاق �أغرا�ضها املُح ّددة يف نظامها
الأ�سا�سي ،وللهيئة تنظيم دورات تدريبية وتقدمي امل�شورة الفنية ومخُ تلف �أوجه الرعاية لأي منها،
مبا يمُ ّكنها من حتقيق �أغرا�ضها ويرفع من ُم�ستوى خدماتها.
الرقابة والتفتي�ش
املادة ()44
�أ -تكون ملوظفي الهيئة �صالحية الرقابة والتفتي�ش على املن�ش�آت الأهلية ،ويكون لهم يف �سبيل
ذلك القيام مبا يلي:
 -1الدخول �إلى املن�ش�أة الأهلية ومرافقها املُخت ِلفة بهدف الرقابة و�ضبط املُخالفات،
واالطالع على كافة ال�سجالت واملُ�ستندات التي حتتفظ بها.
 -2احل�صول على �أي م�ستندات تكون بحوزة املن�ش�أة الأهلية.
قدم على �إتيان �أي من الأفعال التالية:
ب -يكون عر�ضة للم�ساءلة القانونية كل �شخ�ص ُي ِ
 -1عدم ال�سماح ملوظفي الهيئة بالقيام بالواجبات املنوطة بهم مبوجب هذا القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
 -2االمتناع عن الإدالء ب�أي معلومات لديه من �ش�أنها �أن ُت�ؤ ّثر على التحقيقات التي تجُ ريها
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الهيئة.
 -3االمتناع عن الرد على مالحظات الهيئة �أو ُمرا�سالتها �أو الت�أخر يف الرد عليها دون عذر
مقبول.
 -4االمتناع عن تنفيذ �أي من التدابري التي تطلبها الهيئة.
 -5الت�سترّ على �أي واقعة �أو حالة ي�ستوجب �إحالتها للهيئة للتحقيق فيها ،وفق ًا لأحكام هذا
القانون.
�	-6أي فعل �آخر من �ش�أنه عرقلة عمل موظفي الهيئة.
�إجراءات �إثبات املُخالفة
املادة ()45
للمدير العام �أو من ُيف ّو�ضه ،اتخاذ واحد �أو �أكرث من الإجراءات التالية عند ارتكاب املن�ش�أة الأهلية
لأي خمالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه:
 -1تكليف اجلهة املخالفة ب�إجراء حتقيق مبدئي يف املخالفة املرتكبة ،وموافاة الهيئة بالتحقيق.
 -2ت�شكيل جلنة من بني موظفي الهيئة للتحقيق يف املخالفة املرتكبة.
 -3وقف امل�ستخدم امل�س�ؤول عن ارتكاب املخالفة عن العمل حلني اكتمال التحقيق.
 -4التح ّفظ على الأوراق واملُ�ستندات وال�سجالت و�أي �أمور �أخرى مت ا�ستخدامها يف ارتكاب
املُخالفة.
�ستخدم املُخا ِلف وفق ًا للوائح املعمول بها يف
 -5تكليف املجل�س بفر�ض عقوبة ت�أديبية على املُ ِ
املن�ش�أة الأهلية ،وعلى املجل�س فر�ض هذه العقوبة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
طلب الهيئة �إيقاعها و�إحالة الأوراق �إليه ،و�إبالغ الهيئة باجلزاء الت�أديبي املُتّخذ.
�	-6إحالة �أوراق التحقيق �إلى النيابة العامة �إذا تبني وجود جرمية ُيعاقب عليها القانون.
 -7حفظ التحقيق �إذا ثبت عدم وجود خمالفة.
املخالفات والعقوبات الإدارية
املادة ()46
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب كل من ُيخا ِلف �أحكام
هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه باجلزاءات التالية:
 -1الإنذار.
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 -2غرامة مالية ال تقل عن ( )500خم�سمئة درهم وال تزيد على ( )100.000مئة �ألف
درهم ،و ُت�ضاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة
من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد على ( )200.000مئتي �ألف
درهم.
�	-3إيقاف ن�شاط املن�ش�أة الأهلية ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر.
 -4حل املجل�س.
�	-5إغالق املن�ش�أة الأهلية و�إلغاء ترخي�صها وحلها.
ب	-ال ُيعت ّد بتد ّرج اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ويكون للهيئة �صالحية
توقيع اجلزاء املنا�سب على املن�ش�أة الأهلية ح�سب ج�سامة وخطورة املُخالفة املُرتكبة.
جـ -بالإ�ضافة �إلى اجلزاءات املُق ّررة مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للهيئة �إلزام
املن�ش�أة ب�إزالة �أ�سباب املُخالفة خالل املُهلة التي تحُ دِّ دها ،وبخالف ذلك ف�إنه يكون للهيئة
�إزالة �أ�سباب املُخالفة والرجوع على املن�ش�أة الأهلية بالتكاليف املُرتتّبة على ذلك.
احلل والت�صفية وال�شطب
املادة ()47
�أ -يكون للمدير العام ،حل املن�ش�أة الأهلية �إجباري ًا بقرا ٍر ُم�س ّبب ،يف �أي من احلاالت التالية:
�	-1إذا ثبت قيامها ب�أعمال تتعار�ض مع النظام العام �أو الآداب العامة.
� -2صدور حكم ق�ضائي نهائي ب�إدانتها ب�أعمال ت�ضر بامل�صلحة العامة.
�	-3إذا نق�ص عدد الأع�ضاء يف اجلمعية الأهلية عن العدد املن�صو�ص عليه يف البند ( )1من
املادة ( )8من هذا القانون.
�	-4إذا تبني �أن �أعمالها ال تحُ ِّقق الأهداف التي �أن�شئت لأجلها �أو �أنها �أ�صبحت عاجزة عن
حتقيقها.
�	-5إذا ت�ص ّرفت يف �أموالها يف غري الأوجه املُح ّددة لها.
�	-6إذا �أ�صبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها املالية.
�	-7إذا رف�ضت �إجراء التفتي�ش عليها �أو �أعاقت عمل ُمفتّ�شي الهيئة� ،أو ق ّدمت بيانات غري
�صحيحة �أو ُمز ّورة.
�	-8إذا ارتكبت مخُ الفة ج�سيمة لنظامها الأ�سا�سي �أو لأحكام هذا القانون �أو الت�شريعات
ال�سارية يف الإمارة.
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�	-9إذا تع ّذر انعقاد اجلمعية العمومية للجمعية الأهلية خالل �سنتني متتاليتني.
�	-10إذا مل تقم بت�صويب �أو�ضاعها وفق ًا لأحكام املادة ( )54من هذا القانون.
ب -يجب �أن يت�ضمن قرار حل املن�ش�أة الأهلية حتديد املُهلة الزمن ّية للحل ،ويجوز للمدير العام
متديد هذه املهلة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
جـُ -تعينِّ الهيئة ُم�ص ّفي �أو �أكرث ُمبقابل ُي�ص َرف له من �أموال املن�ش�أة الأهلية.
د -تبقى اجلمعية الأهلية التي يتم حلها ُمتمتّعة بال�شخ�صية االعتبارية بالقدر الالزم لإمتام
�إجراءات ت�صفيتها.
�صدر املدير العام قرار ًا ب�شطب املن�ش�أة الأهلية من �سجل املن�ش�آت الأهلية بعد �إمتام
هـُ -ي ِ
�إجراءات الت�صفية ،ويتم ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي ،ويف �صحيفتني
يوميتني وا�سعتي االنت�شار.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()48
�أ -تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام� ،صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة
مبوجبه ،ويكون لهم يف �سبيل ذلك دخول املن�ش�آت الأهلية ومرافقها ،وحترير حما�ضر ال�ضبط
الالزمة يف هذا ال�ش�أن ،واال�ستعانة برجال ال�شرطة �إذا لزم الأمر.
ب�	-إذا انطوت املُخالفة املرتكبة من املن�ش�أة الأهلية على جرمية ُيعاقب عليها القانون ،تحُ يل
الهيئة هذه املخالفة �إلى اجلهة الق�ضائية املخت�صة.
احلل االختياري
املادة ()49
مع ُمراعاة �أحكام املادة ( )47من هذا القانون ،يجوز حل املن�ش�أة الأهلية اختياري ًا كما هو محُ ّدد
يف نظامها الأ�سا�سي ،على �أن يتم �إخطار الهيئة بذلك قبل ( )30ثالثني يوم ًا من التاريخ املُح ّدد
لحِ ّلها.
الرقابة الفن ّية
املادة ()50
مع عدم الإخالل بدور الهيئة يف الرقابة والإ�شراف على املن�ش�آت الأهلية ،يكون للجهات احلكومية
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املعن ّية الرقابة على �أن�شطة هذه املن�ش�آت مبا يتفق والت�شريعات ال�سارية لديها.
الف�صل ال�ساد�س
�أحكام عامة
الت�صرف ب�أموال املن�ش�أة الأهلية بعد حلها
املادة ()51
ال يجوز للقائمني على �ش�ؤون املن�ش�أة الأهلية التي مت حلها �إجباري ًا �أو اختياري ًا ،الت�صرف ب�أموالها
�صدر املدير العام قرار ًا ُيحدِّ د فيه طريقة الت�صرف ب�أموالها و ُم�ستنداتها واجلهة
و ُم�ستنداتها ،و ُي ِ
التي ت�ؤول �إليها حقوقها والتزاماتها ،على �أن ُيراعى عند �إ�صدار هذا القرار متكني املُ� ِّؤ�س�س يف
امل�ؤ�س�سة الأهلية من ا�سرتجاع �أمواله املنقولة وغري املنقولة ،وذلك بعد ت�سديد التزامات امل�ؤ�س�سة
الأهلية جتاه الغري ،وخ�صم التربعات وا ِمل َنح التي ح�صلت عليها امل�ؤ�س�سة الأهلية.
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
املادة ()52
يجوز بقرار من اجلمعية العمومية وبعد احل�صول على موافقة الهيئة ّ
اخلطية املُ�سبقة� ،صرف
مكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي بدالت مالية �أخرى ،نظري قيامهم مبهامهم.
حوكمة املجال�س
املادة ()53
ت�ضع الهيئة نظام ًا خا�ص ًا حلوكمة املجال�س ،و ُتع ّممه على املن�ش�آت الأهلية لاللتزام به.
ت�صويب الأو�ضاع
املادة ()54
على املن�ش�آت الأهلية القائمة يف الإمارة وقت العمل ب�أحكام هذا القانون ،ت�صويب �أو�ضاعها وتعديل
�أنظمتها الأ�سا�سية مبا يتفق و�أحكامه خالل �سنة واحدة من تاريخ العمل به ،ويجوز للمدير العام
متديد هذه املهلة ملدة مماثلة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك ،وبخالف ذلك ف�إنه تتخذ الإجراءات
والتدابري الالزمة حلل املن�ش�آت الأهلية املُخا ِلفة وت�صفيتها وفق ًا لأحكام هذا القانون.
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اال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة ()55
يكون للهيئة يف �سبيل قيامها باخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،اال�ستعانة باجلهات
احلكومية يف الإمارة ،وعلى هذه اجلهات تقدمي العون واملُ�ساعدة للهيئة متى ُط ِلب منها ذلك.
التظلم
املادة ()56
�أ -يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطي ًا لدى املدير العام من القرارات �أو الإجراءات �أو التدابري
املُتّخذة بحقه مبوجب �أحكام هذا القانون ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره
بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه �أو انق�ضاء املُ ّدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج)
من املادة ( )11من هذا القانون.
ب -يتم البت يف التظلم املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة خالل ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ِّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن
التظلم نهائي ًا ،وال يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى املحكمة املخت�صة.
الر�سوم
املادة ()57
ت�ستويف الهيئة نظري الرتخي�ص واخلدمات التي ُتقدِّ مها مبوجب �أحكام هذا القانون والقرارات
ال�صادرة مبوجبه الر�سوم التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()58
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة
مبوجبه �إلى اخلزانة العامة حلكومة دبي.
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�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()59
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سمية
حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()60
ت�شريع
ُيلغى الأمر املحلى رقم ( )96ل�سنة  1995وتعديالته املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي
ٍ
�آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()61
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
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