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املحتويات 

�شاحب ال�شمو حاكم دبي 
قوانني

-  قانون رقم )9( ل�سنة 2017 باإن�ساء املعهد الدويل للت�سامح.
قانون رقم )10( ل�سنة 2017 ب�ساأن ُملتقى زايد بن حممد العائلي.  -

قانون رقم )11( ل�سنة 2017 باإن�ساء موؤ�س�سة دبي الريا�سية.  -
قانون رقم )12( ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم املن�ساآت الأهلية يف اإمارة دبي.  -
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قانون رقم )٩( ل�شنة ٢01٧
باإن�شاء

املعهد الدويل للت�شامح
__________

نحن     حممد بن را�شد اآل مكتوم     حاكم دبي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )33( ل�سنة 2015 باإن�ساء موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية،
وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي،

وعلى املر�سوم رقم )19( ل�سنة 2011 باإن�ساء جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لل�سالم العاملي،
وعلى القرار رقم )17( ل�سنة 2014 باعتماد النظام الأ�سا�سي جلائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم 

لل�سالم العاملي،

ُن�شدر القانون التايل:
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�سّمى هذا القانون »قانون اإن�ساء املعهد الدويل للت�سامح رقم )9( ل�سنة 2017«.

التعريفات
املادة )٢(

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

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

: �ساحب ال�سمو حاكم دبي. احلاكم   
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: املعهد الدويل للت�سامح، املُن�ساأ مبوجب هذا القانون. املعهد   
: جمل�س اأمناء املعهد. املجل�س  

: الع�سو املنتدب للمعهد. الع�سو املنتدب  
: جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح، املُن�ساأة مبوجب اجلائزة  

                                 هذا القانون.
: اأمني عام اجلائزة. الأمني العام  

اإن�شاء املعهد واجلائزة
املادة )3(

ُتن�ساأ مبوجب هذا القانون:
موؤ�س�سة عامة ُت�سّمى »املعهد الدويل للت�سامح«، تتمتع بال�سخ�سية العتبارية والأهلية القانونية    -1
الالزمة ملُبا�سرة الأعمال والت�سّرفات التي تكفل حتقيق اأهداف هذا القانون، وُتلحق مبوؤ�س�سة 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، املُن�ساأة مبوجب القانون رقم )33( ل�سنة 2015 

املُ�سار  اإليه.
جائزة ُت�سّمى »جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح«، ُتدار وفقًا لأحكام هذا القانون   -2

ونظامها الأ�سا�سي، وُتلحق باملعهد. 

مقر املعهد
املادة )4(

داخل  للمعهد  فروعًا  ُين�سئ  اأن  املجل�س  من  بقرار  ويجوز  الإمارة،  يف  للمعهد  الرئي�س  املقر  يكون 
الإمارة وخارجها.

اأهداف القانون
املادة )٥(

يهدف هذا القانون اإلى ما يلي: 
بث روح الت�سامح والألفة بني اأفراد املجتمع، وتر�سيخ مكانة الدولة كنموذج ُيحتذى به للت�سامح   -1

والتعّددية الثقافية والدينّية.
بناء جُمتمع ُمتالحم يرتكز على الت�سامح وال�سالم والتعاي�س املُ�سرتك وقبول الآخر.  -2
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نبذ كافة مظاهر التمييز اأو العنف اأو الكراهية ب�سبب الدين اأو اجلن�س اأو العرق اأو اللون اأو   -3
اللغة. 

املُ�ساهمة يف حتقيق اأهداف الربنامج الوطني للت�سامح.   -4
تكرمي الفئات واجلهات التي لها اإ�سهامات ُمتمّيزة يف تر�سيخ قيم الت�سامح باعتباره و�سيلة   -5

للتفاعل احل�ساري بني ال�سعوب. 
ت�سجيع روح املُبادرة والتمّيز يف اإر�ساء قواعد الت�سامح على امل�ستويني الوطني والدويل.  -6

ت�سجيع احلوار بني الأديان واإبراز ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم باعتباره دين ت�سامح و�سالم.  -7

اخت�شا�شات املعهد
املادة )6(

يكون للمعهد يف �سبيل حتقيق اأهداف هذا القانون املهام وال�سالحيات التالية:
اقرتاح ال�سيا�سات والت�سريعات الرامية اإلى غر�س قيم الت�سامح والعتدال يف املجتمع، ورفعها   -1

اإلى اجلهات املعنّية لعتمادها.
عقد املُوؤمترات الدولية ذات العالقة بالت�سامح يف الدولة ب�سكل دوري.   -2

اإعداد ون�سر البحوث والدرا�سات والتقارير املُتعّلقة بقيم الت�سامح.  -3
الإ�سراف على اجلائزة ومتكينها من القيام باأن�سطتها وحتقيق اأهدافها.  -4

الدخول يف �سراكات مع املُوؤ�ّس�سات الثقافية املعنّية يف العامل لن�سر مبادئ الوئام وقيم الت�سامح   -5
بني الأجيال.

اإلى  تهدف  التي  �سة  املُتخ�سّ التدريبية  والربامج  واملنتديات  العمل  وور�س  الندوات  تنظيم   -6
اإذكاء روح الت�سامح وال�سالم يف العامل والتقريب بني �سعوبه املُختلفة.

اإطالق وت�سجيع املُبادرات التي تهدف اإلى تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�س املُ�سرتك بني كافة   -7
اأفراد وُمكّونات املجتمع.

دعم النتاج الفكري والثقايف الذي يدعو اإلى الت�سامح وتر�سيخ قيمه يف املجتمع.   -8
تقدمي امل�سورة واخلربات الالزمة يف جمال تر�سيخ قيم الت�سامح.  -9

ز على الن�سجام الثقايف والتناغم املُجتمعي وحتد من ال�سلوكيات الإق�سائية. تهيئة بيئة حُتفِّ  -10
اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.  -11
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الهيكل التنظيمي للمعهد
املادة )٧(

يتكّون الهيكل التنظيمي للمعهد من:
جمل�س الأمناء.  -1

اجلهاز التنفيذي.  -2

جمل�ص الأمناء
املادة )٨(

يكون للمعهد جمل�س اأمناء، يتاألف من رئي�س وعدد من الأع�ساء من ذوي اخلربة والخت�سا�س،  اأ- 
يتم تعيينهم مبر�سوم ُي�سِدره احلاكم، ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

يختار املجل�س من بني اأع�سائه يف اأول اجتماع له نائبًا للرئي�س يحل حمل رئي�س املجل�س عند  ب- 
غيابه.

اجتماعات املجل�ص
املادة )٩(

الأقل  على  واحدة  مرة  غيابه  حال  يف  نائبه  اأو  رئي�سه  من  بدعوة  اجتماعاته  املجل�س  يعقد  اأ- 
اأغلبية  اإلى ذلك، وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور  وُكّلما دعت احلاجة  اأ�سهر،  كل ثالثة 

اأع�سائه، على اأن يكون رئي�س املجل�س اأو نائبه من بينهم.
يتخذ املجل�س قراراته وتو�سياته باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين، وعند ت�ساوي الأ�سوات  ب- 
عليها  ُيوّقع  حما�سر  يف  املجل�س  قرارات  وُتدّون  الجتماع،  رئي�س  منه  الذي  اجلانب  ُيرّجح 

رئي�س الجتماع والأع�ساء احلا�سرون.
للمجل�س ال�ستعانة مبن يراه منا�سبًا من ذوي اخلربة والخت�سا�س حل�سور اجتماعاته دون  جـ- 

اأن يكون لهم �سوت معدود يف مداولته.
املجل�س  لأع�ساء  الدعوة  توجيه  يتولى  املجل�س،  رئي�س  قبل  من  ُيعنّي  ر  ُمقرِّ للمجل�س  يكون  د- 
تنفيذ  ومتابعة  اجتماعاته،  حما�سر  وحترير  اأعماله،  جدول  واإعداد  اجتماعاته،  حل�سور 

قراراته وتو�سياته، واأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س.
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اخت�شا�شات املجل�ص
املادة )10(

املهام  ذلك  �سبيل  يف  له  ويكون  واجلائزة،  املعهد  اأعمال  على  العام  الإ�سراف  املجل�س  يتوّلى 
وال�سالحيات التالية:

اعتماد ال�سيا�سة العامة للمعهد وخططه ال�سرتاتيجية والتطويرية، والإ�سراف على تنفيذها.  -1
املعنّية  اجلهات  اإلى  ورفعهما  اخلتامي،  وح�سابه  للمعهد  ال�سنوية  املوازنة  م�سروع  اإقرار   -2

لعتمادهما.
اإقرار الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه اإلى اجلهات املعنّية لعتماده.  -3

اعتماد القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املعهد يف النواحي الإدارية واملالية والفنية.  -4
اعتماد الربامج واملُبادرات اخلا�سة بعمل املعهد.  -5

موعد  وحتديد  الت�سامح  جمال  يف  الدولة  يف  ُتعقد  التي  الدولية  املُوؤمترات  على  الإ�سراف   -6
انعقادها.

اعتماد النظام الأ�سا�سي للجائزة.  -7
اعتماد ال�سعار اخلا�س باجلائزة والذي يجب اأن يعك�س اأهدافها.  -8

خمتلف  يف  باجلائزة،  الفائزين  اختيار  اأ�سا�سها  على  يتم  التي  واملعايري  الأ�س�س  اعتماد   -9
املجالت.

حتديد مواعيد انعقاد اجلائزة، والإ�سراف على تنظيم الحتفال الذي متنح من خالله.  -10
حتديد القيم املالية لفئات اجلائزة.  -11

رفع تقارير �سنوية عن خمتلف الأن�سطة املتعلقة باملعهد واجلائزة اإلى احلاكم.  -12
ت�سكيل اللجان وفرق العمل الفرعية الدائمة اأو املوؤقتة وفقًا ملتطلبات اأن�سطة املعهد واجلائزة   -13

وحتديد مهامها و�سالحياتها وُمّدة عملها.
مراجعة تقارير الأداء ال�سنوية للمعهد، واتخاذ القرارات الالزمة يف هذا ال�ساأن.   -14

امل�سادقة على التقرير ال�سنوي للجائزة الذي ُيِعّده الأمني العام.  -15
اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.  -16
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اجلهاز التنفيذي للمعهد
املادة )11(

من  مبر�سوم  تعيينه  يتم  الذي  املنتدب،  الع�سو  عليه  ُي�سِرف  تنفيذي  جهاز  للمعهد  يكون  اأ- 
احلاكم.

اإدارة  قانون  ب�ساأنهم  ُيطّبق  الذين  املوظفني،  من  عدد  من  للمعهد  التنفيذي  اجلهاز  يتاألف  ب- 
املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته.

اخت�شا�شات الع�شو املنتدب
املادة )1٢(

يتولى الع�سو املنتدب الإ�سراف املبا�سر على اإدارة املعهد وتنظيم �سوؤونه املختلفة، ويكون م�سوؤوًل 
ُمبا�سرًة اأمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه، 

وما يتم تكليفه به من املجل�س، ويكون له على وجه اخل�سو�س املهام وال�سالحيات التالية: 
املجل�س  اإلى  ورفعها  والتطويرية،  ال�سرتاتيجية  وخططه  للمعهد  العامة  ال�سيا�سة  اإعداد   -1

لعتمادها.
ال�سرتاتيجية  وخططه  للمعهد  العامة  ال�سيا�سة  لتنفيذ  الالزمة  الت�سغيلية  اخلطط  اعتماد   -2

والتطويرية.
اإعداد م�سروع املوازنة ال�سنوية للمعهد وح�سابه اخلتامي، ورفعهما اإلى املجل�س لإقرارهما.  -3

اقرتاح الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه اإلى املجل�س لإقراره.   -4
اإعداد القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املعهد يف النواحي الإدارية واملالية والفنية، ورفعها   -5

اإلى املجل�س لعتمادها.
اقرتاح الربامج واملُبادرات اخلا�سة بعمل املعهد، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها والإ�سراف   -6

على تنفيذها.
الإ�سراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمعهد وعلى العاملني فيه.  -7

رفع التقارير الدورية عن اأداء املعهد اإلى املجل�س، لتخاذ ما يلزم من اإجراءات ب�ساأنها.  -8
متثيل املعهد اأمام الغري، واإبرام العقود والتفاقيات الالزمة لتحقيق اأهدافه.  -9

اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى تكون ذات �سلة بطبيعة عمل املعهد يتم تكليفه بها من املجل�س.  -10
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تعيني الأمني العام وحتديد اخت�شا�شاته
املادة )13(

يكون للجائزة اأمني عام، ُيعنّي بقرار من املجل�س بناء على تو�سية الع�سو املنتدب، ويكون م�سوؤوًل 
ُمبا�سرًة اأمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه 

واللوائح والأنظمة املُعتمدة لدى املعهد، ويتولى املهام وال�سالحيات التالية: 
اإعداد النظام الأ�سا�سي للجائزة ورفعه اإلى الع�سو املنتدب لإقراره.  -1

اقرتاح اخلطط ال�سنوية واملرحلية والإعالمية لالأعمال التنفيذية للجائزة يف �سوء الأهداف   -2
املحددة لها، ورفعها اإلى الع�سو املنتدب لإقرارها.

اإعداد الأ�س�س واملعايري التي يتم على اأ�سا�سها اختيار الفائزين باجلائزة، ورفعها اإلى الع�سو   -3
املنتدب لإقرارها.

اقرتاح ال�سعار اخلا�س باجلائزة ورفعه اإلى الع�سو املنتدب لإقراره.   -4
اإلى الع�سو املنتدب لإبداء مالحظاته ب�ساأنه  اإعداد تقرير �سنوي �سامل عن اجلائزة ورفعه   -5

متهيدًا لرفعه اإلى املجل�س للُم�سادقة عليه.
متابعة تنفيذ القرارات ال�سادرة عن الع�سو املنتدب واملجل�س.  -6

متابعة تنفيذ حفل توزيع اجلائزة على الفائزين.  -7
اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى يتم تكليفه بها من الع�سو املنتدب واملجل�س.  -8

تقدمي الدعم للجائزة
املادة )14(

يتوّلى املعهد تقدمي كافة اأوجه الدعم الإداري واملايل والفّني للجائزة لتمكينها من حتقيق اأهداف 
هذا القانون واإجناز املهام املنوطة بها مبوجب اأحكام هذا القانون ونظامها الأ�سا�سي.

املوارد املالية للمعهد
املادة )1٥(

تتكون املوارد املالية للمعهد مما يلي:
الدعم املقرر له يف املوازنة العامة حلكومة دبي.  -1

الِهَبات والترّبعات وامِلنح والأوقاف والو�سايا التي يقبلها املجل�س.   -2
اأي موارد مالية اأخرى يقبلها املجل�س.  -3
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ال�شنة املالية للمعهد
املادة )16(

ُيطّبق املعهد يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته اأ�سول ومبادئ املُحا�سبة احلكومية، وتبداأ ال�سنة املالية 
دي�سمرب من  �سهر  والثالثني من  اليوم احلادي  وتنتهي يف  يناير  �سهر  الأول من  اليوم  للمعهد يف 
كل �سنة، على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى للمعهد من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي يف اليوم 

احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة التالية. 

اأيلولة احلقوق واللتزامات
املادة )1٧(

لل�سالم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بجائزة  املُتعّلقة  واللتزامات  احلقوق  كافة  املعهد  اإلى  توؤول 
العاملي، وُينقل اإليه موظفوها مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�سبة. 

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )1٨(

ُي�سدر املجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

الإلغاءات
املادة )1٩(

ُيلغى املر�سوم رقم )19( ل�سنة 2011 والقرار رقم )17( ل�سنة 2014 املُ�سار اإليهما، كما ُيلغى  اأ- 
اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون.

اآل مكتوم  ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة ال�سارية لدى جائزة حممد بن را�سد  ب- 
لل�سالم العاملي قبل العمل باأحكام هذا القانون، اإلى املدى الذي ل تتعار�س فيه مع اأحكامه، 

وذلك اإلى حني �سدور اللوائح والقرارات والأنظمة التي حتل حملها.
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ال�شريان والن�شر
املادة )٢0(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي  

�سدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�سان 1438هـ
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قانون رقم )10( ل�شنة ٢01٧
ب�شاأن

ُملتقى زايد بن حممد العائلي
__________

نحن     حممد بن را�شد اآل مكتوم     حاكم دبي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2011 ب�ساأن دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،

وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي،
ال�سوؤون  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2015 ل�سنة   )15( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

الإ�سالمية والعمل اخلريي،

ُن�شدر القانون التايل:
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�سّمى هذا القانون »قانون ُملتقى زايد بن حممد العائلي رقم )10( ل�سنة 2017«.

التعريفات
املادة )٢(

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

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

: املجل�س التنفيذي لالإمارة. املجل�س التنفيذي 
: مكتب �سمو الأمرية هيا بنت احل�سني بديوان �سمو احلاكم. املكتب   

: ُملتقى زايد بن حممد العائلي. املُلتقى   
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: املُوؤ�س�سة املُن�ساأة مبوجب هذا القانون لإدارة املُلتقى. املوؤ�س�سة   
: جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة. املجل�س   

: رئي�س املجل�س. الرئي�س   
: ُمدير عام املوؤ�س�سة. املُدير العام  

اإن�شاء املُوؤ�ش�شة
املادة )3(

ُتن�ساأ مبوجب هذا القانون موؤ�س�سة عامة لإدارة املُلتقى ُت�سّمى »ُملتقى زايد بن حممد العائلي« تتمتع 
بال�سخ�سية العتبارية، والأهلية القانونية الالزمة ملُبا�سرة الأعمال والت�سّرفات التي تكفل حتقيق 

اأهداف املُلتقى، وُتلحق باملكتب.

مقر املُلتقى
املادة )4(

داخل  فروعًا  للُملتقى  ُين�سئ  اأن  املجل�س  من  بقرار  ويجوز  الإمارة،  يف  الرئي�س  املُلتقى  مقر  يكون 
الإمارة وخارجها.

اأهداف املُلتقى
املادة )٥(

يهدف املُلتقى اإلى حتقيق ما يلي:
تطوير وتاأ�سيل الأبعاد الثقافية املُختلفة للُملتقى مبا يتنا�سب مع التوّجهات العامة للدولة.  -1

تعزيز العادات والتقاليد واإبراز الهوّية الوطنّية وتاأ�سيل الِقَيم الجتماعّية والعادات املوروثة.  -2
دعم الأ�سر املُنِتجة وتعزيز مفهوم الإنتاجية وحتقيق مبداأ التكافل بني اأفراد املجتمع بكافة   -3
التنمية  لتحقيق  املُختلفة  املُجتمعّية  املُوؤ�ّس�سات  مع  وال�سراكة  التكامل  خالل  من  اأطيافه، 

املُ�ستدامة.
املُ�ساهمة يف تر�سيخ مكانة الإمارة ودورها يف اإر�ساء روح الت�سامح بني اأفراد املُجتمع.  -4
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اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة
املادة )6(

تتولى املوؤ�س�سة الإ�سراف على املُلتقى، والقيام بكافة املهام وال�سالحيات الالزمة لتحقيق اأهداف 
املُلتقى، ويكون للموؤ�س�سة يف �سبيل ذلك املهام وال�سالحيات التالية:

ر�سم ال�سيا�سة العامة واخلطة ال�سرتاتيجية للُملتقى مبا ُي�سِهم يف حتقيق اأهدافه.  -1
اإقامة الفعالّيات والحتفالت والّندوات واملُوؤمترات واملعار�س واملُ�سابقات الدينية والأن�سطة   -2

الثقافية، والرتاثية واملُجتمعية، واخلريية التي ُت�سهم يف الرتويج لالإمارة.
تاأ�سي�س ال�سركات وامل�ساريع ال�ستثمارية �سواًء مُبفرِدها اأو باملُ�ساهمة مع الغري، بهدف تنمية   -3

املوارد املالية للموؤ�س�سة.
اإبرام العقود والتفاقات مع الأفراد واملُوؤ�ّس�سات وال�سركات والهيئات والحتادات واملُنّظمات   -4

املحلّية والعربّية والإقليمّية والدولّية يف املجالت ذات ال�سلة بعمل املوؤ�س�سة.
اإعداد اخِلطط والربامج الهادفة لتطوير معامل املُلتقى ومرافقه وُملحقاته واأن�سطته وخدماته،   -5

وحت�سينها وتزويدها بالإمكانّيات الالزمة لرفع ُم�ستواها وفقًا لأف�سل املُمار�سات العاملّية.
الزّوار  وا�ستقبال  وا�ستقطاب  وجذب  للُملتقى،  للرتويج  الالزمة  والربامج  اخلطط  اإعداد   -6
املُختلفة  اخلدمات  تقدمي  على  والعمل  قاعدته،  وتو�سيع  املُ�ستهدفة  الفئات  من  واجُلمهور 

وقيا�س ُم�ستويات ر�سا و�سعادة اجلمهور والزّوار وال�سركاء واملُ�ستاأجرين واملُتعاملني.
تنفيذ الربامج واملُبادرات التي ت�سمن التعاون بني اأفراد املُجتمع وُموؤ�ّس�ساته وتفاعلهم يف كل   -7

ما يتعلق باإبراز املوروث ال�سعبي والِفكري واحل�ساري والعادات والتقاليد والِقَيم املُجتمعية.
اإي�سال املعرفة الرتاثية والثقافية باأ�سلوب اإبداعي وغري تقليدي.  -8

النت�ساب لأي جتّمع حملي اأو اإقليمي اأو دويل يف املجالت ذات ال�سلة ب�سوؤون الرتاث والثقافة،   -9
بالتن�سيق مع اجلهات املعنّية يف الإمارة.

اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف املُلتقى.  -10

جمل�ص الإدارة
املادة )٧(

يكون للموؤ�س�سة جمل�س اإدارة يتاألف من رئي�س يتم تعيينه مبر�سوم من احلاكم، ونائٍب للرئي�س  اأ- 
وعدد من الأع�ساء من ذوي اخلربة والخت�سا�س، ل يقل عددهم عن )5( خم�سة اأع�ساء، 

مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س. 
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يتم تعيني نائب الرئي�س واأع�ساء املجل�س بقرار من الرئي�س، وتكون ُمّدة ُع�سوّيتهم يف املجل�س  ب- 
ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

اخت�شا�شات الرئي�ص
املادة )٨(

يتوّلى الرئي�س ُمِهّمة الإ�سراف العام على حتقيق املوؤ�س�سة لأهداف املُلتقى، ويكون له يف �سبيل  اأ- 
ذلك املهام وال�سالحيات التالية:

اعتماد ال�سيا�سة العامة للموؤ�س�سة وخططها ال�سرتاتيجية والتطويرية.  -1
ة لعتمادها. اإقرار املوازنة ال�سنوية للموؤ�س�سة ورفعها للجهات املُخت�سّ  -2

اعتماد احل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة.  -3
النواحي  يف  املوؤ�س�سة  يف  العمل  بتنظيم  املُتعّلقة  واللوائح  والأنظمة  القرارات  اعتماد   -4

الإدارية واملالية والفنية، مبا يف ذلك نظام �سوؤون املوارد الب�سرية ملُوظفي املوؤ�س�سة.
اعتماد الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة.  -5

اعتماد اخلدمات والأعمال وامل�ساريع والأن�سطة التي يتم تنفيذها يف املُلتقى.  -6
�سمن  املوؤ�س�سة  منها  تتكّون  التي  للقطاعات  التنفيذيني  واملُديرين  العام  املُدير  تعيني   -7

هيكلها التنظيمي املُعتمد.
اعتماد اأ�س�س التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنّية ب�سوؤون الثقافة والرتاث على امل�ستوى   -8

املحلي والإقليمي والدويل.
اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى يتم تكليفه بها من احلاكم اأو رئي�س املجل�س التنفيذي.  -9

لنائب  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  �سالحياته  من  اأي  تفوي�س  للرئي�س  ب- 
رئي�س املجل�س اأو للجنة مكّونة من بع�س اأع�ساء املجل�س اأو املدير العام، على اأن يكون هذا 

التفوي�س خّطيًا وحُمّددًا.

اجتماعات جمل�ص الإدارة
املادة )٩(

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س، اأو نائبه يف حال غيابه، مرة واحدة على الأقل ُكل �سهرين،  اأ- 
اأن  على  اأع�سائه،  اأغلبّية  بح�سور  اجتماعاته �سحيحة  وتكون  لذلك،  ُكّلما دعت احلاجة  اأو 

يكون الرئي�س اأو نائبه من بينهم.
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ت�ساوي  وعند  رين،  احلا�سِ الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  ياته  وتو�سِ قراراته  املجل�س  ُي�سِدر  ب- 
ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، وُتدّون قرارات املجل�س يف حما�سر يتم  الأ�سوات ُيرجَّ

التوقيع عليها من رئي�س الجتماع والأع�ساء احلا�سرون.
ر يتم تعيينه من قبل الرئي�س، يتولى ُمِهّمة توجيه الدعوة لأع�ساء املجل�س  يكون للمجل�س ُمقرِّ جـ- 
تنفيذ  وُمتابعة  اجتماعاته،  حما�سر  وتدوين  اأعماله،  جداول  واإعداد  اجتماعاته،  حل�سور 

ياته، واأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س. قراراته وتو�سِ

اخت�شا�شات جمل�ص الإدارة
املادة )10(

املهام  اأداء  من  والتحّقق  املوؤ�س�سة،  ون�ساطات  اأعمال  على  الإ�سراف  ُمِهّمة  املجل�س  يتوّلى  اأ- 
وال�سالحّيات املُقّررة للموؤ�س�سة مبوجب هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه، ويكون له 

على وجه اخل�سو�س املهام وال�سالحّيات التالية:
اإلى  ورفعها  والتطويرية  ال�سرتاتيجية  وخططها  للموؤ�س�سة،  العامة  ال�سيا�سة  اإقرار   -1

الرئي�س لعتمادها.
اعتماد الربامج واملُبادرات وامل�ساريع والأن�سطة التي من �ساأنها حتقيق اأهداف املُلتقى،   -2

وتنفيذ ال�سيا�سة العامة واخلطة ال�سرتاتيجية املُعتمدة.
ُمناق�سة م�سروع املُوازنة ال�سنوية للموؤ�س�سة ورفعه اإلى الرئي�س لإقراره.  -3

ُمناق�سة احل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة ورفعه اإلى الرئي�س لعتماده.  -4
اإقرار الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة، ورفعه اإلى الرئي�س لعتماده.  -5

اإقرار الأنظمة واللوائح املُتعّلقة بتنظيم العمل يف املوؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملالية   -6
والفنّية، مبا يف ذلك نظام �سوؤون املوارد الب�سرية ملُوّظفي املوؤ�س�سة، ورفعها اإلى الرئي�س 

لعتمادها.
الربامج  بتنفيذ  ال�سلة  ذات  املجالت  يف  للُملتقى  ُيقّدم  الذي  الدعم  اأولويات  حتديد   -7

والأن�سطة الثقافية والرتاثية والجتماعية، واعتمادها من الرئي�س.
والهيئات  واملُوؤ�س�سات  املُنّظمات  مع  التفاهم  وُمذّكرات  التفاقات  اإبرام  على  املُوافقة   -8

�سة يف املجالت ذات ال�سلة بتحقيق اأهداف املُلتقى. املُتخ�سِّ
تعيني ُمدّققي احل�سابات وحتديد اأتعابهم ال�سنوّية.  -9

اعتماد تقارير الأداء ال�سنوية ذات العالقة باأعمال واأن�سطة املوؤ�س�سة.  -10



1٩ العدد )41٨( - ال�شنة )٥1( - ٢4 �شوال  143٨هـ - املوافق 1٨ يوليو ٢01٧محكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

ت�سكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة اأو املوؤقتة، وحتديد اخت�سا�ساتها ومهامها   -11
واآلية عملها، وال�ستعانة مبن يراه ُمنا�سبًا من ذوي اخلربة والخت�سا�س.

اأو  تكليفه  يتم  اأو  املُلتقى،  اأهداف  لتحقيق  لزمة  تكون  اأخرى  �سالحّيات  اأو  مهام  اأي   -12
تفوي�سه بها من قبل الرئي�س.

يجوز للمجل�س تفوي�س اأي من �سالحياته املن�سو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اإلى  ب- 
اأي من اأع�سائه اأو املُدير العام، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وحُمّددًا.

اجلهاز التنفيذي للموؤ�ش�شة
املادة )11(

يتكّون اجلهاز التنفيذي للموؤ�س�سة من املُدير العام، واملُديرين التنفيذيني للقطاعات املُندِرجة  اأ- 
�سمن الهيكل التنظيمي املُعتمد للموؤ�س�سة، وعدد من املُوّظفني الإداريني واملاليني والفنيني.

هذا  به مبوجب  املنوطة  املهام  تنفيذ  عن  الرئي�س  اأمام  مبا�سرًة  م�سوؤوًل  العام  املُدير  يكون  ب- 
القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه.

تتحّدد حقوق وواجبات ُموظفي املوؤ�س�سة و�سائر القواعد املُتعّلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم  جـ- 
مبوجب نظام خا�س ب�سوؤون املوارد الب�سرية يعتمده الرئي�س لهذه الغاية.

اخت�شا�شات املُدير العام
املادة )1٢(

يتولى املُدير العام املهام وال�سالحيات التالية:
اإلى  ورفعها  للموؤ�س�سة،  والت�سغيلية  والتطويرية  ال�سرتاتيجية  واخلطط  ال�سيا�سات  اقرتاح   -1

املجل�س لإقرارها، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.
اقرتاح الربامج واملُبادرات وامل�ساريع والأن�سطة التي من �ساأنها حتقيق اأهداف املُلتقى، ورفعها   -2

اإلى املجل�س لعتمادها.
واملالية  الإدارية  النواحي  يف  املوؤ�س�سة  يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  الأنظمة  اقرتاح   -3

والفنية ورفعها اإلى املجل�س لإقرارها.
اإعداد م�سروع املوازنة ال�سنوية للموؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ورفعهما اإلى املجل�س ملُناق�ستهما.  -4
الإ�سراف على اأعمال اجلهاز التنفيذي للموؤ�س�سة، وعلى الأعمال والأن�سطة واخلدمات التي   -5
لدى  املُعتمدة  لالأنظمة  وفقًا  والخت�سا�س  الكفاءة  ذوي  املُوظفني  وتعيني  املُلتقى،  ُتقّدم يف 
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املوؤ�س�سة.
الإ�سراف على تنفيذ امل�ساريع والربامج التي ُتنّظم يف املُلتقى.  -6

اأمام الغري، والتوقيع با�سمها ونيابًة عنها على العقود والتفاقات وُمذّكرات  متثيل املوؤ�س�سة   -7
التفاهم.

فتح واإدارة احل�سابات لدى البنوك واملُوؤ�ّس�سات امل�سرفّية داخل الإمارة وخارجها بناًء على   -8
موافقة الرئي�س، ووفقًا للت�سريعات ال�سارية.

الإ�سراف على اإنفاق اأموال املُوؤ�س�سة وفقًا لالعتمادات املُقّررة يف امليزانية املُعتمدة.  -9
قانونًا،  له  املُخّولة  لل�سالحّيات  وفقًا  وتفوي�سها  والإدارية  املالية  ال�سالحيات  مُمار�سة   -10

واعتماد م�سفوفة ال�سالحيات املُوؤ�ّس�سية.
املجل�س  اإلى  ورفعها  املوؤ�س�سة،  واأن�سطة  باأعمال  العالقة  ذات  ال�سنوية  الأداء  تقارير  اإعداد   -11

لعتمادها.
اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى يتم تكليفه اأو تفوي�سه بها من الرئي�س اأو املجل�س.  -12

املُديرون التنفيذيون للموؤ�ش�شة
املادة )13(

يكون للموؤ�س�سة و�سمن هيكلها التنظيمي املُعتمد قطاع اأو اأكرث، وُي�سرف على كل قطاع ُمدير  اأ- 
تنفيذي، يتولى ُكلٌّ منهم حتت اإ�سراف املدير العام، ويف حدود القطاع الذي ُي�سِرف عليه، 

املهام وال�سالحيات التالية:
والتطويرية  ال�سرتاتيجية  وخططها  للموؤ�س�سة  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم  يف  املُ�ساركة   -1

والت�سغيلية، والإ�سراف على تنفيذها.
الإ�سراف على تنفيذ الخت�سا�سات املنوطة بالقطاع بكفاءة وفعالية.  -2

�سة  درا�سة وحتليل وتنفيذ اخلطط التنفيذية لعمليات القطاع، واملُوازنة ال�سنوية املُخ�سّ  -3
للوحدات التنظيمية املُندِرجة �سمن هذا القطاع.

ة  اخلا�سّ ال�سرتاتيجية  باملُبادرات  اخلا�سة  الت�سغيلية  اخلطط  وتنفيذ  وحتليل  درا�سة   -4
ة بها. بالقطاع من م�ساريع وبرامج، واإعداد املُوازنات ال�سنوّية اخلا�سّ

اأدائها  وتقييم  اإدارة  والإ�سراف على  القطاع،  التنظيمية �سمن  الوحدات  التن�سيق بني   -5
اإلى  بذلك  اخلا�سة  التقارير  ورفع  وتطويرها،  وُمتابعتها  اأنظمتها،  وفعالية  وكفاءتها 

املُدير العام.
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الإ�سراف على عملّيات املُراجعة ال�سرتاتيجية والإدارية للوحدات التنظيمية التي يتكّون   -6
منها القطاع.

تعزيز العالقات املُوؤ�ّس�سية مع القطاعات والوحدات التنظيمية املعنّية داخل املوؤ�س�سة،   -7
وكذلك ال�سركاء واجلهات الأخرى ذات ال�سلة خارج املوؤ�س�سة.

التحقق من التزام الوحدات التنظيمية املُندرجة �سمن القطاع بتنفيذ الأنظمة الإدارية   -8
واملالية والتقنية والرقابية املُعتمدة.

اإ�سدار القرارات الإدارية الداخلية املُنّظمة للعمل يف القطاع.  -9
اأدائهم  ح�سن  يكفل  مبا  وفّنيًا  اإداريًا  عليهم  والإ�سراف  القطاع  موّظفي  اأداء  متابعة   -10

لأعمالهم.
�سات املالية املُعتمدة للقطاع. الإ�سراف على عمليات ال�سرف من امليزانية وفقًا للُمخ�سّ  -11
لل�سالحيات  وفقًا  وتفوي�سها  القطاع  �سمن  والإدارية  املالية  ال�سالحّيات  ممار�سة   -12

املخّولة له اأ�سوًل.
املُ�ساركة واملُناف�سة يف اجلوائز واملُ�سابقات اخلارجية املُرتبطة باأعمال القطاع.  -13

اأي مهام اأو �سالحّيات اأخرى يتم تكليفه بها من املُدير العام، تكون ذات عالقة بطبيعة   -14
عمل القطاع الذي ُي�سرف عليه.

يكون كل ُمدير تنفيذي م�سوؤوًل مبا�سرًة اأمام املُدير العام عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب  ب- 
هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه.

املوارد املالية للموؤ�ش�شة
املادة )14(

تتكّون املوارد املالّية للموؤ�س�سة مما يلي:
العتمادات املالّية املُقّررة للموؤ�س�سة �سمن املُوازنة ال�سنوية للمكتب.  -1

عوائد ا�ستثمار وتاأجري اأموال املوؤ�س�سة املنقولة وغري املنقولة.  -2
عوائد امل�ساريع واخلدمات والأن�سطة الثقافية والرتاثية التي يتم تنفيذها يف املُلتقى.  -3

يقبلها  التي  الأخرى  والإيرادات  والوقف  والإعانات  والو�سايا  والترّبعات  والِهبات  امِلنح   -4
الرئي�س.
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متويل الربامج واملُبادرات
املادة )1٥(

العاملة  امل�سرفية  املوؤ�ّس�سات  اأو  البنوك  من  اأي  لدى  با�سمها  خا�س  ح�ساب  فتح  للموؤ�س�سة  يجوز 
يف الإمارة اأو خارجها، لأغرا�س متويل الربامج واملُبادرات والأن�سطة الثقافية والرتاثية التي يتم 
تنفيذها يف املُلتقى، على اأن يتم فتح هذا احل�ساب واإغالقه وال�سحب منه والقرتا�س با�سم املوؤ�س�سة 

وفقًا للقرارات التي يعتمدها الرئي�س، ومبا يتوافق مع الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.

ح�شابات املوؤ�ش�شة و�شنتها املالية
املادة )16(

ق املوؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها اأ�سول ومبادئ املُحا�سبة احلكومية. ُتطبِّ اأ- 
تبداأ ال�سنة املالية للموؤ�س�سة يف اليوم الأول من �سهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني  ب- 
من �سهر دي�سمرب من كل �سنة، على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا 

القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.

اأحكام انتقالية
املادة )1٧(

ُينقل اإلى املوؤ�س�سة بتاريخ العمل بهذا القانون مكتب ُملتقى زايد بن حممد العائلي التابع لقطاع  اأ- 
�سات  الدعم املُوؤ�ّس�سي بدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي، كما ُتنقل للموؤ�س�سة املُخ�سّ
املالية املر�سودة ملكتب املُلتقى يف املُوازنة ال�سنوية املُعتمدة لدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل 

اخلريي، مبا يف ذلك الأ�سول واحلقوق املُ�سّجلة با�سم هذا املكتب.
ُينقل اإلى املوؤ�س�سة بتاريخ العمل بهذا القانون املُوّظفون العاملون لدى املكتب املُ�سار اإليه يف  ب- 

الفقرة )اأ( من هذه املادة، مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�سبة.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )1٨(

ُي�سِدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
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الإلغاءات
املادة )1٩(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون.

الن�شر وال�شريان
املادة )٢0(

ُين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�سان 1438هـ
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قانون رقم )11( ل�شنة ٢01٧
باإن�شاء

موؤ�ش�شة دبي الريا�شية
__________

نحن     حممد بن را�شد اآل مكتوم     حاكم دبي

بعد الطالع على القرار رقم )7( ل�سنة 2017 ب�ساأن دمج ناديني ريا�سيني يف اإمارة دبي مع النادي 
الأهلي الريا�سي،

وعلى القرار رقم )8( ل�سنة 2017 ب�ساأن تعيني رئي�س نادي �سباب الأهلي – دبي ونائبيه،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2017 ب�ساأن ال�سركة ال�ستثمارية لنادي �سباب الأهلي – دبي،

ُن�شدر القانون التايل:
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�سّمى هذا القانون »قانون اإن�ساء موؤ�س�سة دبي الريا�سية رقم )11( ل�سنة 2017«.

التعريفات
املادة )٢(

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

: اإمارة دبي. الإمارة 
: حكومة دبي. احلكومة 

: نادي �سباب الأهلي – دبي. النادي 
: موؤ�س�سة دبي الريا�سية. املوؤ�س�سة 
: جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة. املجل�س 

: رئي�س املجل�س. الرئي�س 
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: الأندية الريا�سية املُدجمة مع النادي الأهلي الريا�سي مبوجب القرار الأندية الريا�سية 
                                 رقم )7( ل�سنة 2017 املُ�سار اإليه. 

اإن�شاء املوؤ�ش�شة
املادة )3(

ُتن�ساأ مبوجب هذا القانون موؤ�س�سة خا�سة مُتار�س اأعمالها على اأ�س�س جتارية ت�سمى »موؤ�س�سة دبي 
الالزمة  القانونية  والأهلية  والإداري  املايل  وال�ستقالل  العتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  الريا�سية« 
ُتقا�سي  واأن  الغري  مع  تتعاقد  اأن  ولها  اأهدافها،  حتقيق  تكفل  التي  والت�سرفات  الأعمال  ملُبا�سرة 

وُتقا�سى بهذه ال�سفة، واأن ُتنيب عنها اأي �سخ�س اآخر لهذه الغاية، وُتلحق برئي�س النادي.

مقر املوؤ�ش�شة
املادة )4(

يكون مقر املوؤ�س�سة الرئي�س يف مدينة دبي، ويجوز بقرار من املجل�س اأن ُين�ِسئ لها فروعًا ومكاتب 
داخل الإمارة وخارجها.

اأهداف املوؤ�ش�شة واخت�شا�شاتها
املادة )٥(

تهدف املوؤ�س�سة اإلى دعم امليزانية املالية للنادي من خالل متلك واإدارة وا�ستثمار الأ�سول والأموال 
واحلقوق واملمتلكات املادية واملعنوية والأدبية وال�ستثمارية املنقولة وغري املنقولة بكافة اأنواعها �سواًء 
اململوكة من النادي اأو الأندية الريا�سية اأو غريها، ويكون لها يف �سبيل ذلك املهام وال�سالحيات 

التالية:
امتالك وتاأجري وا�ستئجار وا�ستثمار وا�ستعمال وتطوير وا�ستغالل وبيع و�سراء الأموال املنقولة   -1

وغري املنقولة واملواد والأجهزة واملُِعّدات الالزمة لتحقيق اأهدافها.
ا�ستثمار اأموال املوؤ�س�سة والت�سرف بها بكافة اأوجه الت�سرف القانونية.  -2

وبراءات  التجارية  والأ�سماء  والعالمات  الفكرية  بامللكية  املتعلقة  احلقوق  على  ال�ستحواذ   -3
الخرتاع وجميع احلقوق والت�ساميم املتعلقة بتحقيق اأهدافها.

بتملك  اأو  بالكامل  �سواًء  املوؤ�س�سة  بعمل  العالقة  ذات  وال�سركات  املوؤ�س�سات  ومتّلك  تاأ�سي�س   -4
ح�س�س اأو اأ�سهم فيها، و�سراء وبيع الأ�سول والأ�سهم يف ال�سركات العائدة للموؤ�س�سة.
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فتح واإدارة احل�سابات لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية داخل الإمارة وخارجها، واحل�سول   -5
على القرو�س والت�سهيالت الئتمانية الالزمة، ومنح ال�سمانات والرهونات املُنا�سبة مبا يف 

ذلك رهن الأ�سول واملمتلكات وغريها.
تقدمي خدمات بناء وتنفيذ وت�سويق واإدارة املباين واملمتلكات العقارية والتجارية.  -6

اإبرام ال�سراكات والتفاقيات مع املوؤ�س�سات والأ�سخا�س وال�سركات داخل الإمارة اأو خارجها   -7
يف امل�ساريع واملجالت ذات ال�سلة بتحقيق اأهدافها.

اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى تكون لزمة لتمكني املوؤ�س�سة من حتقيق اأهدافها.  -8

الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة
املادة )6(

يتكّون الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة من:
الرئي�س.  -1

جمل�س الإدارة.  -2
اجلهاز التنفيذي.  -3

تعيني الرئي�ص وت�شكيل جمل�ص الإدارة
املادة )٧(

اخلربة  ذوي  من  الأع�ساء  من  وعدد  رئي�س  من  يتكون  اإدارة  جمل�س  املوؤ�س�سة  اإدارة  يتولى  اأ- 
والكفاءة والخت�سا�س، يتم تعيينهم بقرار من رئي�س النادي، وتكون مدة الع�سوية يف املجل�س 

ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
يختار املجل�س يف اأول اجتماٍع له نائبًا للرئي�س، يقوم مقام الرئي�س يف حال غيابه. ب- 
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اخت�شا�شات الرئي�ص
املادة )٨(

يتولى الرئي�س الإ�سراف العام على اأعمال ون�ساطات املوؤ�س�سة ومتثيلها يف عالقاتها مع الغري،  اأ- 
ويكون له على وجه اخل�سو�س املهام وال�سالحّيات التالية:

اعتماد ال�سيا�سة العامة للموؤ�س�سة وخططها ال�سرتاتيجية والتطويرية.  -1
اعتماد م�سروع املوازنة ال�سنوية للموؤ�س�سة.  -2

اإقرار احل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة، ورفعه لرئي�س النادي اأو من ُيفّو�سه لعتماده.  -3
وال�سحب  واإغالقها  امل�سرفية  احل�سابات  وفتح  للموؤ�س�سة،  املالّية  ال�سالحّيات  اعتماد   -4

منها، والقرتا�س با�سم املوؤ�س�سة.
اعتماد القواعد اخلا�سة باإدارة احل�سابات امل�سرفية اخلا�سة باملوؤ�س�سة.  -5

اإبرام العقود والتفاقيات الالزمة لتحقيق اأهداف املوؤ�س�سة.  -6
يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  والقرارات  للموؤ�س�سة  التنظيمي  الهيكل  اعتماد   -7

املوؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملالية والفنية.
القانون  به مبوجب هذا  املنوطة  بالخت�سا�سات  املجل�س  قيام  واملُتابعة على  الإ�سراف   -8

والقرارات ال�سادرة مبوجبه.
الكفاءة  ذوي  املوظفني  وتعيني  للموؤ�س�سة  التنفيذي  اجلهاز  اأعمال  على  الإ�سراف   -9

والخت�سا�س.
اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س النادي.  -10

للرئي�س تفوي�س اأي من ال�سالحيات املُقّررة له مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة لأي من  ب- 
اأع�ساء املجل�س، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وحُمّددًا.

اخت�شا�شات جمل�ص الإدارة
املادة )٩(

يتولى املجل�س اإدارة املوؤ�س�سة والإ�سراف العام على �سوؤونها الإدارية والفنية واملالية ويتخذ ما يراه 
ُمنا�سبًا من القرارات والإجراءات لتحقيق اأهداف املوؤ�س�سة، ويكون له على وجه اخل�سو�س املهام 

وال�سالحيات التالية:
ورفعها  والت�سغيلية،  والتطويرية  ال�سرتاتيجية  وخططها  للموؤ�س�سة،  العامة  ال�سيا�سة  اإقرار   -1

للرئي�س لعتمادها.
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اإقرار م�سروع املوازنة ال�سنوية للموؤ�س�سة ورفعه للرئي�س لعتماده.  -2
ُمناق�سة احل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة، ورفعه للرئي�س لإقراره.  -3

الإدارية  النواحي  يف  املوؤ�س�سة  يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  التنظيمي  الهيكل  اإقرار   -4
واملالية والفنية، ورفعها للرئي�س لعتمادها.

اقرتاح املُبادرات والربامج وامل�ساريع والتو�سيات التي لها عالقة باأعمال ون�ساطات املوؤ�س�سة،   -5
وعر�سها على الرئي�س لعتمادها.

تعيني مدققي احل�سابات وحتديد اأتعابهم يف بداية كل �سنة مالية.  -6
ومدة  و�سالحياتها  مهامها  وحتديد  واملوؤقتة  الدائمة  العمل  وفرق  الفرعية  اللجان  ت�سكيل   -7

عملها.
ال�ستعانة مبن يراه ُمنا�سبًا من ذوي اخلربة والخت�سا�س ملعاونته يف اأداء مهامه.  -8

اإعداد التقارير ال�سنوية ون�سف ال�سنوية عن ن�ساطات املوؤ�س�سة ومركزها املايل ورفعها اإلى   -9
رئي�س النادي اأو من ُيفّو�سه للتوجيه مبا يراه منا�سبًا ب�ساأنها.

تنفيذ توجيهات وتعليمات رئي�س النادي اأو من ُيفّو�سه ب�ساأن التقارير ال�سنوية ون�سف ال�سنوية   -10
ذات العالقة باأن�سطة املوؤ�س�سة ومركزها املايل.

اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى يتم تكليفه اأو تفوي�سه بها من الرئي�س اأو رئي�س النادي.  -11
 

اجتماعات جمل�ص الإدارة
املادة )10(

اأربع مرات على  اأو نائبه يف حال غيابه، )4(  يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س،  اأ- 
اأغلبّية  اإلى ذلك، وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور  وُكّلما دعت احلاجة  ال�سنة،  الأقل يف 

اأع�سائه، على اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من بينهم.
ت�ساوي  وعند  احلا�سرين،  الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  وتو�سياته  قراراته  املجل�س  ُي�سدر  ب- 

الأ�سوات ُيرّجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
ُتدّون قرارات املجل�س يف حما�سر ُيوّقع عليها رئي�س الجتماع والأع�ساء احلا�سرون. جـ- 

املجل�س  لأع�ساء  الدعوة  توجيه  ُمِهّمة  يتولى  الرئي�س،  قبل  من  ُيعنّي  ر  ُمقرِّ للمجل�س  يكون  د- 
تنفيذ  وُمتابعة  اجتماعاته،  حما�سر  وحترير  اأعماله،  جداول  واإعداد  اجتماعاته،  حل�سور 

قراراته وتو�سياته، واأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س.
يجوز للمجل�س اأن يدعو حل�سور اجتماعاته من يراه ُمنا�سبًا من ذوي اخلربة والخت�سا�س،  هـ- 
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دون اأن يكون له �سوت معدود يف ُمداولت املجل�س.
يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف حال غيابه اأو قيام مانع لديه، وُيزاول كافة املهام املنوطة  و- 

به مبوجب هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه.

اجلهاز التنفيذي للموؤ�ش�شة
املادة )11(

يكون للموؤ�س�سة جهاز تنفيذي، يتاألف من عدد من املُوّظفني الإداريني واملاليني والفنيني. اأ- 
القرارات  تنفيذ  وُمتابعة  للم�ؤ�س�سة،  الت�سغيلية  بالأعمال  القيام  التنفيذي  باجلهاز  ُيناط  ب- 

ال�سادرة عن الرئي�س واملجل�س. 
حق�قهم  و�سائر  للم�ؤ�س�سة  التنفيذي  اجلهاز  ُم�ّظفي  تعيني  و�سروط  اإجراءات  تتحّدد  جـ- 

وواجباتهم الوظيفية وفقًا لالأنظمة املُعتمدة لدى املوؤ�س�سة يف هذا ال�ساأن.

م�شوؤولية احلكومة
املادة )1٢(

ل تكون احلكومة م�سوؤولة عن اأي ديون اأو التزامات تن�ساأ عن اأعمال ون�ساطات املوؤ�س�سة اأو اأي من 
ال�سركات التابعة اأو اململوكة لها، اأو ممار�سة املوؤ�س�سة لأي من املهام وال�سالحيات املن�سو�س عليها 
يف هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه، وتكون املوؤ�س�سة وحدها هي امل�سوؤولة عن تلك الديون 

واللتزامات.

الإعفاء من امل�شوؤولية
املادة )13(

با�ستثناء حالت الغ�س واخلطاأ اجل�سيم، ل يكون الرئي�س اأو املجل�س اأو اأي من اأع�سائه اأثناء اإدارة 
املوؤ�س�سة وعملياتها م�سوؤولني جتاه الغري عن اأي فعل يقومون به اأو ترك يرتكبونه فيما يت�سل بهذه 

الإدارة، وتكون املوؤ�س�سة وحدها هي امل�سوؤولة جتاه الغري عن هذا الفعل اأو الرتك. 
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موازنة املوؤ�ش�شة وح�شاباتها املالية
املادة )14(

يكون للموؤ�س�سة موازنة م�ستقلة ُتعربِّ عن حقيقة مركزها املايل. اأ- 
تتبع املوؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها اأ�سول ومبادئ املحا�سبة التجارية وفقًا للمعايري  ب- 
الدولية املُعرتف بها، وتبداأ ال�سنة املالية للموؤ�س�سة يف اليوم الأول من �سهر يناير وتنتهي يف 
الأولى  املالية  ال�سنة  تبداأ  اأن  على  �سنة،  كل  من  دي�سمرب  �سهر  من  والثالثني  احلادي  اليوم 
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب 

من ال�سنة التالية.
اختالف  على  املحلية  وال�سرائب  الر�سوم  جميع  من  لها  التابعة  وال�سركات  املوؤ�س�سة  ُتعفى  جـ- 

اأنواعها.
 

املوارد املالية للموؤ�ش�شة
املادة )1٥(

تتكون املوارد املالية للموؤ�س�سة مما يلي:
عوائد واأرباح تاأجري وا�ستثمار املوؤ�س�سة لأموالها.  -1

امِلَنح والِهَبات التي تتلقاها املوؤ�س�سة ويوافق عليها الرئي�س.  -2
اأي موارد اأخرى يقرها رئي�س النادي.  -3

نقل احلقوق واللتزامات
املادة )16(

ُتنقل اإلى املوؤ�س�سة بتاريخ العمل بهذا القانون كافة احلقوق والأ�سول واملمتلكات املادية واملعنوية  اأ- 
والأدبية وال�ستثمارية، املنقولة وغري املنقولة املُ�سّجلة با�سم النادي والأندية الريا�سية، كما 
حتل املوؤ�س�سة حمل النادي والأندية الريا�سية فيما عليها من التزامات ب�ساأن تلك احلقوق 

والأ�سول واملمتلكات.
على كافة اجلهات املعنية يف الإمارة، مبا فيها بلدية دبي ودائرة الأرا�سي والأمالك، ح�سر  ب- 
الإجراءات  كافة  واتخاذ  الريا�سية،  والأندية  النادي  با�سم  املُ�سّجلة  والعقارات  املمتلكات 

الالزمة لقيد تلك احلقوق والأ�سول واملمتلكات وال�ستثمارات با�سم املوؤ�س�سة.



31 العدد )41٨( - ال�شنة )٥1( - ٢4 �شوال  143٨هـ - املوافق 1٨ يوليو ٢01٧محكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

الإلغاءات
املادة )1٧(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريٍع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون.

ال�شريان والن�شر
املادة )1٨(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�سان 1438هـ
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قانون رقم )1٢( ل�شنة ٢01٧
ب�شاأن

تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي
__________

نحن     حممد بن را�شد اآل مكتوم     حاكم دبي

بعد الطالع على القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2008 يف �ساأن اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية 
ذات النفع العام،

وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم )7( ل�سنة 2008 يف �ساأن الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة 
واجلهات العاملة،

وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 1997 ب�ساأن تنظيم غرفة جتارة و�سناعة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2011 ب�ساأن دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2015 ب�ساأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،

وعلى القانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حكومة دبي، 
وعلى املر�سوم رقم )9( ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم جمع التربعات يف اإمارة دبي، 

حتفيظ  ومراكز  اخلريية  اجلمعيات  ب�ساأن   2013 ل�سنة   )26( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القراآن الكرمي واملوؤ�س�سات الإ�سالمية يف اإمارة دبي،

وعلى الأمر املحلي رقم )96( ل�سنة 1995 ب�ساأن ترخي�س وتنظيم الأندية الجتماعية يف اإمارة دبي 
وتعديالته، 
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ُن�شدر القانون التايل:

الف�شل الأول
الأحكام التمهيدية

ا�شم القانون
املادة )1(

ُي�سّمى هذا القانون »قانون تنظيم املن�ساآت الأهلية يف اإمارة دبي رقم )12( ل�سنة 2017«.

التعريفات
املادة )٢(

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

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

: �ساحب ال�سمو حاكم دبي. احلاكم    
: هيئة تنمية املجتمع يف دبي. الهيئة   

: مديرعام الهيئة. املدير العام  
: اأي جهة حكومية احتادية اأو حملية يدخل �سمن اخت�سا�سها تنظيم اأي من اجلهة املعنّية  

                                    الأن�سطة التي تزاولها املن�ساأة الأهلية، مبوجب الت�سريعات ال�سارية يف   الدولة.
: كل كيان ل يهدف اإلى حتقيق الربح، ي�سم جماعة ذات تنظيم له �سفةال�ستمرار، اجلمعية الأهلية  

                                وُيوؤّلف من اأ�سخا�س طبيعيني اأو اعتباريني اأو من كليهما ويزاول اأي من 
                                الأن�سطة املن�سو�س عليها يف املادة )5( من هذا القانون.

: كل كيان ل يهدف اإلى حتقيق الربح، يتم اإن�ساوؤه من موؤ�س�س واحد اأو جمموعة املوؤ�س�سة الأهلية 
                                من املوؤ�س�سني، يقوم على اأ�سا�س تخ�سي�س مال ملزاولة  اأي من الأن�سطة 

                                الواردة  يف املادة )5( من هذا القانون.
: اجلمعية الأهلية واملوؤ�س�سة الأهلية.  املن�ساأة الأهلية 

: الوثيقة ال�سادرة عن الهيئة للمن�ساأة الأهلية، التي ت�ستويف  ال�سرتاطات الرتخي�س 



العدد )41٨( - ال�شنة )٥1( - ٢4 �شوال  143٨هـ - املوافق 1٨ يوليو ٢01٧م 34 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

                                 واملُتطّلبات الالزمة ملمار�سة الأن�سطة املُ�سّرح بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
: النظام الأ�سا�سي للمن�ساأة الأهلية. النظام الأ�سا�سي 

: اجلمعية العمومية للجمعية الأهلية. اجلمعية العمومية 
: جمل�س اإدارة اجلمعية الأهلية. جمل�س الإدارة 
: جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة الأهلية. جمل�س الأمناء 

: جمل�س الإدارة وجمل�س الأمناء. املجل�س    

نطاق التطبيق
املادة )3(

باأحكامه،  العمل  وقت  الإمارة  يف  القائمة  الأهلية  املن�ساأة  على  القانون  هذا  اأحكام  ُتطّبق  اأ- 
وكذلك التي يتم اإن�ساوؤها بعد العمل به.

ُت�ستثنى من تطبيق اأحكام هذا القانون، اجلهات التالية: ب- 
اجلمعيات واملوؤ�س�سات امل�سمولة باأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2008 املُ�سار   -1

اإليه. 
اجلهات العاملة يف ميدان رعاية ال�سباب والريا�سة امل�سمولة باأحكام املر�سوم بقانون   -2

احتادي رقم )7( ل�سنة 2008 املُ�سار اإليه.
اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلا�سة واملوؤ�س�سات ذات النفع العام املُن�ساأة بت�سريع �سادر عن   -3

احلاكم.
اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي واملوؤ�س�سات الإ�سالمية املرخ�سة يف   -4

الإمارة وفقًا لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم )26( ل�سنة 2013 املُ�سار اإليه.
جمال�س الأعمال، التي يتم ترخي�سها من غرفة جتارة و�سناعة دبي وفقًا للقانون رقم   -5

)8( ل�سنة 1997 املُ�سار اإليه.
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اأهداف القانون
املادة )4(

يهدف هذا القانون اإلى ما يلي:
حتقيق التنمية الجتماعية يف الإمارة، من خالل تفعيل دور املجتمع املدين.  -1

تنظيم ترخي�س املن�ساآت الأهلية، ومنحها ال�سخ�سية العتبارية.  -2
متكني املن�ساآت الأهلية من تقدمي خدماتها يف كافة املجالت التي تهم املجتمع.  -3

ت�سجيع الأفراد واجلهات على العمل التطوعي وامل�ساركة املجتمعية.  -4

اأن�شطة املن�شاآت الأهلية
املادة )٥(

الجتماعية  املجالت  يف  الإمارة  يف  مبمار�ستها  الأهلية  للمن�ساآت  ُي�سّرح  التي  الأن�سطة  حُتّدد 
واأي  والإن�سانية،  والفّنية  والإبداعية  وامِلهنّية  والرتبوية  والعلمية  والثقافية  والتعليمية  وال�سحية 

جمالت اأخرى ت�سعى اإلى حتقيق النفع العام ي�سدر بتحديدها قرار من املدير العام.

اخت�شا�شات الهيئة
املادة )6(

يكون للهيئة دون غريها يف �سبيل حتقيق اأهداف هذا القانون املهام وال�سالحيات التالية:
ترخي�س املن�ساآت الأهلية وفروعها يف الإمارة.  -1

من  املرتكبة  املخالفات  و�سبط  الأهلية،  املن�ساآت  بحق  اإليها  املُقّدمة  ال�سكاوى  يف  التحقيق   -2
قبلها، واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ساأنها.

اقرتاح الت�سريعات املتعلقة بتنظيم املن�ساآت الأهلية يف الإمارة.  -3
اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.  -4

مزاولة الن�شاط الأهلي
املادة )٧(

ُيحظر على اأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري اإن�ساء اأو تاأ�سي�س اأي كيان من الكيانات امل�سمولة  اأ- 
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اأو نقله من مكان  له  اأو فتح فروع  الغاية منه،  القانون يف الإمارة، مهما كانت  باأحكام هذا 
القانون من  املادة )5( من هذا  الواردة يف  الأن�سطة  اأي من  اأو ممار�سة  داخلها،  اآخر  اإلى 
خالل من�ساأة اأهلية اإل بعد احل�سول على الرتخي�س وعلى املوافقات والت�ساريح الالزمة من 

اجلهات املعنّية.
ُيحظر على اأي جهة عامة اأو خا�سة ال�سماح باإ�سغال اأي من مرافقها ملزاولة اأن�سطة املن�ساآت  ب- 

الأهلية من قبل اأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري غري ُمرّخ�س له وفقًا لأحكام هذا القانون.

الف�شل الثاين
اجلمعية الأهلية

�شروط تاأ�شي�س اجلمعية الأهلية
املادة )٨(

ُي�سرتط لتاأ�سي�س اجلمعية الأهلية ما يلي:
اأن ل يقل عدد املوؤ�س�سني عن )10( ع�سرة اأع�ساء، �سريطة اأن يكون من بينهم ع�سوين من   -1

م�اطني الدولة، ويج�ز للمدير العام ال�ستثناء من هذا ال�سرط، بالزيادة اأو النق�سان.
اأن تتوفر يف الع�سو املوؤ�س�س ما يلي:  -2

اأن ل يقل �سنه وقت تقدمي طلب تاأ�سي�س اجلمعية الأهلية عن )21( اإحدى وع�سرين �سنة  اأ- 
ميالدية.

اأن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة. ب- 
اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك، غري حمكوم عليه بجناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو  جـ- 

الأمانة ما مل يكن قد ُرّد اإليه اعتباره.
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  رعايا  من  كان  حال  يف  الدولة  يف  مقيمًا  يكون  اأن  د- 

العربية.
تقل  ل  واأن  الدولة،  مواطني  لغري  بالن�سبة  املفعول،  �سارية  الدولة  يف  اإقامته  تكون  اأن  هـ- 

اإقامته فيها عن )3( ثالث �سنوات.
تقدمي نظام اأ�سا�سي للجمعية الأهلية يتفق واأحكام هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه،   -3

على اأن يت�سمن هذا النظام ما يلي:
ا�سم اجلمعية الأهلية، على اأن يكون هذا ال�سم ُم�ستقًا من الغر�س الذي اأن�سئت لأجله،  اأ- 
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واأن ل يثري لب�سًا بينها وبني اأي جمعية اأهلية اأخرى تقع �سمن دائرة ن�ساطها، وي�سرتط 
موافقة الهيئة على ال�سم املقرتح.

مقر اجلمعية الأهلية املقرتح، ونطاق عملها اجلغرايف. ب- 
بهذه  امل�ستهدفة  والفئات  واأن�سطتها  الأهلية  اجلمعية  لأجله  اأن�سئت  الذي  الغر�س  جـ- 

الأن�سطة.
اأ�سماء الأع�ساء املُوؤ�ّس�سني وجن�سّياتهم وِمَهِنِهم ومقر اإقامتهم يف الدولة. د- 

�سروط الع�س�ية، واأن�اعها واإجراءات قب�لها واإ�سقاطها، وحق�ق الأع�ساء وواجباتهم. هـ- 
قواعد واأ�س�س تنظيم اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واخت�سا�ساتها، واإجراءات  و- 

دع�تها، و�سروط �سحة انعقادها وكيفية اتخاذ قراراتها.
طريقة ت�سكيل جمل�س الإدارة واخت�سا�ساته. ز- 

�سق�ط الع�س�ية وفقدانها. حـ- 
ق�اعد تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية الأهلية، وكيفية اإن�ساء الفروع اأو املراكز التابعة  ط- 

لها اأو اإغالقها اأو دجمها مع غريها من اجلمعيات الأهلية يف الإمارة.
وطريقة  فيها،  والت�سرف  ا�ستغاللها،  وكيفية  الأهلية  للجمعية  املالية  املوارد  م�سادر  ي- 
مراقبة اإنفاقها وبداية ونهاية �سنتها املالية، ونظام الحتفاظ بال�ُسلف املالية اإن وجدت، 

وقيمتها ملواجهة امل�سروفات العاجلة.
�سروط حل اجلمعية الأهلية اختياريًا، وق�اعد ت�سفيتها. ك- 

اأي بيانات اأخرى تراها الهيئة لزمة. ل- 
يجب اأن ل تكون اجلمعية الأهلية املطلوب ترخ�سيها فرعًا جلمعية مرخ�سة خارج الدولة.  -4

�شريان ال�شروط على ال�شخ�س العتباري
املادة )٩(

ت�سري ال�سروط املن�س��س عليها يف املادة )8( من هذا القانون على اجلمعيات الأهلية املوؤلفة من 
الأ�سخا�س العتباريني، بالقدر الذي يتنا�سب والطبيعة القانونية لهوؤلء الأ�سخا�س.
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متثيل اجلمعية الأهلية قبل التاأ�شي�ص
املادة )10(

اأ�سخا�س،  اأع�سائها عن )3( ثالثة  يقل عدد  ل  ُموؤّقتة،  بينهم جلنة  �سون من  املُوؤ�سِّ ينتخب  اأ- 
املن�سو�س  الرتخي�س  اإجراءات  اإمتام  مهمة  يتولى  عنها،  اأكرث  اأو  اًل  مُمثِّ بينهم  من  تختار 

عليها يف املادة )11( من هذا القانون.
ينتهي عمل اللجنة املُ�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة بانتخاب جمل�س الإدارة وفقًا  ب- 

لأحكام املادة )19( من هذا القانون.

اإجراءات الرتخي�ص
املادة )11(

ُيقّدم طلب ترخي�س اجلمعية الأهلية اإلى الهيئة على النموذج املعد لديها لهذه الغاية، معززًا  اأ- 
بالوثائق واملُ�ستندات التي تطلبها.

تتولى الهيئة درا�سة طلب تاأ�سي�س اجلمعية الأهلية، واملُ�ستندات املُرفقة به، وللهيئة طلب اأي  ب- 
م�ستندات اأو موافقات اأو ت�ساريح من اجلهات املعنّية تكون لزمة لإمتام اإجراءات ترخي�س 

اجلمعية الأهلية.
ُت�سدر الهيئة قرارها ب�ساأن طلب الرتخي�س خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه اإليها،  جـ- 
وتكون هذه املدة قابلة للتمديد ملرة واحدة، وُيعترب الطلب مرفو�سًا اإذا مل ي�سدر القرار خالل 

هذه املدة.

املوافقة املبدئية
املادة )1٢(

متنح الهيئة مقدم الطلب موافقة مبدئية على ترخي�س اجلمعية الأهلية، ويكون له بعد منحه  اأ- 
هذه املوافقة ا�ستكمال الإجراءات الالزمة لإمتام اإجراءات الرتخي�س النهائي.

ل يجوز للجمعية الأهلية خالل فرتة منحها املوافقة املبدئية وقبل ح�سولها على الرتخي�س،  ب- 
للهيئة للح�سول على هذه  التي قدمتها  البيانات  اأي تغيري على  اإجراء  اأو  اأن�سطتها،  مزاولة 

املوافقة.
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رف�ص ترخي�ص اجلمعية الأهلية
املادة )13(

يج�ز للهيئة رف�س طلب ترخي�س اجلمعية الأهلية يف حال عدم ت�فر ال�سروط املن�س��س عليها يف 
هذا القانون اأو لعتبارات امل�سلحة العامة.

متطلبات اإمتام اإجراءات الرتخي�ص
املادة )14(

على اجلمعية الأهلية بعد ح�سولها على املوافقة املبدئية، اإمتام كافة اإجراءات الرتخي�س،  اأ- 
مبا يف ذلك:

ت�فري مقر للجمعية الأهلية، وفقًا لل�سروط التي ي�سدر بتحديدها قرار من املدير العام.  -1
احل�س�ل على ت�سريح مزاولة الن�ساط من اجلهة املعنّية وفقًا للت�سريعات ال�سارية.  -2

على اجلمعية الأهلية اإمتام متطلبات الرتخي�س النهائي خالل مدة ل تزيد على )6( �ستة  ب- 
اأ�سهر من تاريخ منحها املوافقة املبدئية.

يجوز للمدير العام متديد املدة املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة ملدة مماثلة،  جـ- 
اإذا كان هناك �سبب مقنع يحول بني اجلمعية الأهلية وا�ستيفاء ُمتطّلبات الرتخي�س النهائي.
الرتخي�س  متطلبات  با�ستيفاء  الأهلية  اجلمعية  تقم  مل  اإذا  ُملغاة،  املبدئية  املُوافقة  ُتعترب  د- 

النهائي خالل املُهلة املحددة لها.

الرتخي�ص والت�شجيل
املادة )1٥(

هذا  يف  عليها  املن�س��س  ال�سروط  جميع  ا�ستيفاء  بعد  الأهلية  اجلمعية  برتخي�س  الهيئة  تق�م 
القانون، وقيدها يف �سجل اجلمعيات الأهلية املُعتمد لديها يف هذا ال�ساأن.

ال�شخ�شية العتبارية
املادة )16(

اجلمعيات  �سجل  يف  وقيدها  ترخي�سها،  مبجرد  العتبارية  ال�سخ�سية  الأهلية  اجلمعية  تكت�سب 
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الأهلية، واإ�سهارها يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.

مدة الرتخي�ص
املادة )1٧(

بناًء  ويجوز  مماثلة،  ملدد  للتجديد  قابلة  واحدة  �سنة  الأهلية  اجلمعية  ترخي�س  ُمّدة  تكون  اأ- 
اأن تكون ُمّدة  على طلب اجلمعية الأهلية وبعد احل�سول على موافقة الهيئة واجلهة املعنّية 

الرتخي�س لأكرث من �سنة، ومبا ل يزيد على )3( ثالث �سنوات.
يجب على اجلمعية الأهلية جتديد ترخي�سها لدى الهيئة خالل )30( ثالثني يومًا على الأقل  ب- 

من تاريخ انتهائه، وفقًا لالإجراءات التي ي�سدر بتحديدها قرار من املدير العام.

تكوين اجلمعية العمومية
املادة )1٨(

دين ل�سرتاكاتهم  تتكّ�ن اجلمعية العم�مية من جميع الأع�ساء املُ�ست�فني ل�سروط الع�س�ية واملُ�سدِّ
يف اجلمعية الأهلية قبل انعقاد اجلمعية العمومية.

دعوة اجلمعية العمومية لنتخاب جمل�ص الإدارة
املادة )1٩(

على اللجنة املُوؤّقتة املُ�سار اإليها يف املادة )10( من هذا القانون، دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد 
خالل ُمّدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ الرتخي�س، وذلك لنتخاب جمل�س الإدارة.

اإن�شاء فروع للجمعية الأهلية
املادة )٢0(

يجوز للجمعية الأهلية اإن�ساء فروع لها داخل الإمارة بناًء على موافقة الهيئة اخلّطية املُ�سبقة على 
عملها  وتنظيم  واإغالقها  الفروع  اإن�ساء  طريقة  الأهلية  للجمعية  الأ�سا�سي  النظام  د  وُيحدِّ ذلك، 

والعالقة التي تربطها باملقر الرئي�س.
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تعديل النظام الأ�شا�شي
املادة )٢1(

ل يجوز للجمعية الأهلية اإجراء اأي تعديل على نظامها الأ�سا�سي، اأو تغيري اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأو 
تغيري ا�سمها اأو مقّرها، اإل بعد احل�سول على موافقة الهيئة اخلّطية املُ�سبقة على ذلك.

اجلهاز الإداري للجمعية الأهلية
املادة )٢٢(

للوائح  وفقًا  اأمورها،  لت�سيري  واملُ�ستخدمني  واملُخت�سني  الإداريني  تعيني  الأهلية  للجمعية  يجوز 
املُعتمدة لديها يف هذا ال�ساأن، ومبا ل يتعار�س مع الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة. 

جمل�ص اإدارة اجلمعية الأهلية
املادة )٢3(

يكون للجمعية الأهلية جمل�س اإدارة ل يقل عدد اأع�سائه عن )5( خم�سة اأ�سخا�س، على اأن  اأ- 
اإدارة  ُمِهّمة  املجل�س  بهذا  وُتناط  الأقل،  على  الدولة  م�اطني  من  ع�س�ين  بينهم  من  يك�ن 

�سوؤون اجلمعية وتوفري ال�ُسُبل الالزمة لقيامها باأن�سطتها وحتقيق اأغرا�سها.
هذا  اخت�سا�سات  الأ�سا�سي  النظام  وُيبنّي  ال�سّري،  بالقرتاع  الإدارة  جمل�س  انتخاب  يتم  ب- 
املجل�س، وال�سروط ال�اجب ت�فرها يف اأع�سائه وعددهم وحالت انتهاء ع�س�يتهم واإ�سقاطها 

واإجراءات دعوته لالنعقاد و�سحة اجتماعاته وكيفية انتخاب رئي�سه. 
تكون دورة جمل�س الإدارة �سنتني غري قابلة للتجديد. جـ- 

ُي�سرتط األ يقل �سن ع�س� جمل�س الإدارة عن )21( اإحدى وع�سرين �سنة ميالدية. د- 
يكون ملجل�س الإدارة رئي�س مُيثِّل اجلمعية الأهلية اأمام الق�ساء والغري. هـ- 

ُي�سرتط احل�س�ل على م�افقة الهيئة املُ�سبقة للرت�سح لرئا�سة وع�س�ية جمل�س الإدارة. و- 
 

الع�شوية يف جمل�ص الإدارة
املادة )٢4(

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية اأكرث من جمل�س اإدارة لأكرث من جمعية اأهلية تهدف اإلى حتقيق  اأ- 
الن�ساط ذاته، ويج�ز للمدير العام ال�سماح باجلمع بني ع�س�ية جمل�سني فقط.

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�س الإدارة والعمل لدى اجلمعية الأهلية ذاتها باأجر اأو مكافاأة.  ب- 
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ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�س الإدارة والعمل لدى الهيئة اأو اأي من اجلهات احلكومية  جـ- 
التي ُت�سِرف على ن�ساط اجلمعية الأهلية. 

يكون للهيئة ولعتبارات امل�سلحة العامة، اإيقاف اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة عن عمله مبن  د- 
فيهم رئي�س املجل�س.

الدعوة لجتماع اجلمعية العمومية
املادة )٢٥(

يجب على اجلمعية الأهلية احل�سول على موافقة ُم�سبقة من الهيئة لعقد اجتماع جمعيتها  اأ- 
العمومية قبل )14( اأربعة ع�سر يومًا من موعد انعقاده، واإل كان الجتماع باطاًل.

يتم دعوة الأع�ساء حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية يف املواعيد واحلالت املن�سو�س عليها  ب- 
اإليه يف املادة )19( من هذا القانون،  اإلى الجتماع امل�سار  يف النظام الأ�سا�سي، بالإ�سافة 

وذلك مبوجب اإعالن ُيحّدد فيه موعد الجتماع ومكانه وجدول اأعماله.
يجب اإر�سال جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العمومية والتقارير التي �سيتم مناق�ستها خالله  جـ- 
اإلى جميع الأع�ساء يف املواعيد املحددة بالنظام الأ�سا�سي، ويف حال عدم حتديد هذا املوعد، 

فاإنه يجب اأن يكون قبل موعد الجتماع بـ )5( خم�سة اأيام على الأقل.

الجتماعات العادّية للجمعية العمومية
املادة )٢6(

ال�سا�سي،  النظام  دها  ُيحدِّ التي  العمومية  اجلمعية  انعقاد  وحالت  مواعيد  اإلى  بالإ�سافة  اأ- 
يجب اأن تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا خالل الأ�سهر الثالث التالية لنتهاء �سنتها 

�س هذا الجتماع للنظر يف امل�سائل التالية: املالية، وُيخ�سّ
الت�سديق على حم�سر اآخر اجتماع للجمعية العمومية.  -1

واأن�سطته  وبراجمه  املُنتهية  املالية  ال�سنة  اأعماله يف  الإدارة عن  تقرير جمل�س  اعتماد   -2
وخطة عمله لل�سنة اجلديدة.

اعتماد م�سروع املوازنة لل�سنة املالية اجلديدة.  -3
اعتماد م�سروع امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية.  -4

اأي  من�سب  �سغور  اأو  املجل�س،  ولية  مدة  انتهاء  اإدارة جديد، يف حال  انتخاب جمل�س   -5
ع�سو فيه لأي �سبٍب كان.
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تعيني مدقق ح�سابات، وحتديد اأتعابه.  -6
النظر يف حل وت�سفية اجلمعية الأهلية ب�سفة اختيارية.  -7

دها جدول اأعمالها. اأي موا�سيع اأخرى ُيحدِّ  -8
ل يجوز للجمعية العمومية العادية اأن تنظر يف اأي من امل�سائل غري املدرجة يف جدول اأعمالها. ب- 

الن�شاب القانوين لجتماع اجلمعية العمومية العادية
املادة )٢٧(

ُيعترب اجتماع اجلمعية العمومية العادية قانونيًا بح�سور )51٪( على الأقل من عدد الأع�ساء،  اأ- 
تزيد مدته على )30(  اآخر ل  اإلى موعٍد  الجتماع  تاأجيل  يتم  الن�ساب  يتوّفر هذا  واإذا مل 
ثالثني يومًا من التاريخ املُحّدد لالجتماع الأول، وُيعترب الجتماع الثاين �سحيحًا مبن ح�سر 

من الأع�ساء.
ُت�سِدر اجلمعية العمومية قراراتها بن�سبة )51٪( من اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين.  ب- 

ل يجوز لع�سو اجلمعية العمومية ال�سرتاك يف الت�سويت على قرارات املجل�س، يف حال كان  ج- 
لديه م�سلحة �سخ�سية يف املو�سوع املعرو�س على اجلمعية العمومية.

ول  �سخ�سي،  ب�سكل  قراراتها  على  والت�سويت  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ح�سور  يكون  د- 
يجوز توكيل اأي �سخ�س اآخر للح�سور اأو الت�سويت.

الجتماعات غري العادية للجمعية العمومية
املادة )٢٨(

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإلى اجتماع غري عادي بناًء على طلب من الهيئة اأو جمل�س الإدارة 
اأو ثلث الأع�ساء، واإذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية العمومية بناًء على طلب الهيئة اأو الأع�ساء، 

تتولى الهيئة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد، وذلك على نفقة اجلمعية الأهلية.

اخت�شا�شات اجلمعية العمومية غري العادية
املادة )٢٩(

تقوم اجلمعية العمومية خالل اجتماعاتها غري العادية بالنظر يف امل�سائل التالية: اأ- 
البت يف ال�ستقالت املُقّدمة من كل اأو بع�س اأع�ساء جمل�س الإدارة، اإذا كان من �ساأن   -1

هذه ال�ستقالت الإخالل بالن�ساب القانوين لجتماعاته. 
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اإ�سقاط الع�س�ية لأ�سباٍب ُمرّبرة عن واحد اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�س الإدارة، وذلك بعد   -2
احل�سول على موافقة الهيئة اخلّطية املُ�سبقة على ذلك.

اإنهاء ُمّدة ولية اأع�ساء جمل�س الإدارة قبل انتهائها وانتخاب جمل�س جديد.  -3
اقرتاح اندماج اجلمعية الأهلية مع جمعية اأهلية اأخرى مماثلة لها يف الأغرا�س، على اأن   -4
تتخذ اجلمعية العمومية للجمعية الأهلية الأخرى القرار ذاته، ويف جميع الأحوال يجب 

احل�سول على موافقة الهيئة اخلّطية املُ�سبقة على ذلك.
اإبطال اأي من قرارات جمل�س الإدارة.  -5

تعديل النظام الأ�سا�سي.  -6
دها النظام الأ�سا�سي. النظر يف اأي اأمور ُم�ستعجلة اأو طارئة، واأي اأمور اأخرى ُيحدِّ  -7

مع مراعاة اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة، ل يجوز للجمعية العمومية غري العادية اأن تنظر  ب- 
يف اأي من امل�سائل غري املدرجة يف جدول اأعمالها.

الن�شاب القانوين لجتماع اجلمعية العمومية غري العادية
املادة )30(

ُيعترب اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية قانونيًا بح�سور ثلثي الأع�ساء، فاإذا مل يتوّفر  اأ- 
هذا الن�ساب يتم تاأجيل الجتماع اإلى موِعٍد اآخر ل تزيد ُمّدته على )15( خم�سة ع�سر يومًا 
من التاريخ املُحّدد لالجتماع الأول، وُيعترب الجتماع الثاين قانونيًا بح�سور ن�سف الأع�ساء، 
واإذا مل يكتمل الن�ساب القانوين خالل الجتماع الثاين، فاإنه يجب الدعوة اإلى اجتماع ثالث 
بذات ُمّدة التاأجيل املُحّددة لالجتماع الثاين، ويكون الجتماع الثالث �سحيحًا مبن ح�سر من 

الأع�ساء.
اأ�سوات الأع�ساء  باأغلبية ثلثي  اأو  ُت�سدر اجلمعية العمومية غري العادية قراراتها بالإجماع  ب- 

احلا�سرين.

املوارد املالية للجمعية الأهلية
املادة )31(

تتكّون املوارد املالية للجمعية الأهلية مما يلي:
ا�سرتاكات الأع�ساء.  -1

عوائد الأن�سطة واخلدمات وال�ستثمارات املُرّخ�س لها مُبزاولتها.  -2
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الهيئة،  وُتوافق عليها  الأهلية  تتلقاها اجلمعية  التي  والِهَبات والو�سايا  الترّبعات والإعانات   -3
وفقًا للت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.

اأموال اجلمعية الأهلية
املادة )3٢(

اأو  املُن�سِحب  للع�سو  ولي�س  فيها،  اأي حق  لأع�سائها  ولي�س  لها،  ُملكًا  الأهلية  اأموال اجلمعية  ُتعترب 
باأي جزء من  اأو  با�سرتاكاته  املُطالبة  الأهلية  اإ�سقاط ع�س�يته من اجلمعية  الذي مت  اأو  املف�س�ل 

اأموالها.
اإيداع اأموال اجلمعية الأهلية

املادة )33(
اأي من امل�سارف  اأكرث لدى  اأو  با�سمها يف ح�ساب  النقدية  اأموالها  تودع  اأن  الأهلية  على اجلمعية 
نوع  على  يطراأ  تغيري  وباأي  احل�ساب  بهذا  الهيئة  اإخطار  وعليها  الإمارة،  يف  املُرّخ�سة  الوطنية 
هذا  حدوث  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�سرة   )10( خالل  اأموالها  فيه  املودعة  امل�سرف  اأو  احل�ساب 

التغيري.

اإنفاق اأموال اجلمعية الأهلية
املادة )34(

على اجلمعية الأهلية اأن ُتنِفق اأموالها يف الأغرا�س التي اأُن�سئت لأجلها، ول يجوز لها الإجتار  اأ- 
اأو الدخول مُب�ساربات مالية، اأو توزيع اأي اإيرادات اأو عوائد على اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو 

موؤ�س�سيها اأو اأع�ساء جمعيتها العمومية اأو موظفيها.
يجوز للجمعية الأهلية بعد احل�سول على موافقة الهيئة واجلهات املعنّية يف الإمارة ا�ستثمار  ب- 
اأموالها التي تزيد على احتياجاتها، لتحقيق عائد مايل ُي�ساعدها على حتقيق اأغرا�سها، ومبا 

ل يتعار�س مع الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.
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الف�شل الثالث
املوؤ�ش�شة الأهلية

النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة الأهلية
املادة )3٥(

يجب اأن يت�سمن النظام الأ�سا�سي للموؤ�س�سة الأهلية، البيانات الأ�سا�سية التالية: اأ- 
ا�سم املوؤ�س�سة الأهلية ونطاق عملها اجلغرايف ومقر مركز اإدارتها يف الإمارة.  -1

الغر�س الذي اأن�سئت لأجله والفئات املُ�ستهدفة من اأن�سطتها.  -2
بيان تف�سيلي بالأموال التي �سيتم تخ�سي�سها لتحقيق اأغرا�س املوؤ�س�سة الأهلية.  -3

تنظيم اإدارة املوؤ�س�سة الأهلية، مبا يف ذلك طريقة تعيني رئي�س واأع�ساء جمل�س الأمناء   -4
وطريقة تعيني املدير.

�سروط حل امل�ؤ�س�سة الأهلية اختياريًا وق�اعد ت�سفيتها.  -5
يجوز اإن�ساء املوؤ�س�سة الأهلية ب�سند ر�سمي اأو بو�سية ُموّثقة، وُيعترب كالهما يف حكم النظام  ب- 
والإجراءات  ال�سروط  فيه  د  ُيحدِّ قرارًا  العام  املدير  وُي�سِدر  الأهلية،  للم�ؤ�س�سة  الأ�سا�سي 

اخلا�سة بتاأ�سي�س املوؤ�س�سات الأهلية يف الإمارة.

جمل�ص اأمناء املوؤ�ش�شة الأهلية
املادة )36(

يتولى اإدارة املوؤ�س�سة الأهلية جمل�س اأمناء وفقًا لنظامها الأ�سا�سي، يتكون من رئي�س واأع�ساء  اأ- 
ل يقل عددهم عن )5( خم�سة اأ�سخا�س، على اأن يكون من بينهم اأحد مواطني الدولة على 

الأقل.
مُيثِّل رئي�س جمل�س الأمناء املوؤ�س�سة الأهلية اأمام الق�ساء والغري.  ب- 

بالن�سبة ملجل�س  القانون  املن�سو�س عليها يف هذا  الأحكام  الأمناء ذات  ت�سري على جمل�س  جـ- 
الإدارة، وبالقدر الذي يتنا�سب مع طبيعة املوؤ�س�سة الأهلية.
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�شريان اأحكام القانون على املوؤ�ش�شات الأهلية
املادة )3٧(

ت�سري على املوؤ�س�سات الأهلية ذات الأحكام املن�سو�س عليها يف هذا القانون، املُتعّلقة برتخي�س 
اجلمعيات الأهلية واإجراءات ت�سجيلها واإ�سهارها واللتزامات املرُتّتبة عليها، وغريها من الأحكام 

الأخرى، بالقدر الذي يتنا�سب مع طبيعتها.

الف�شل الرابع
املن�شاأة الأهلية

التزامات املن�شاأة الأهلية
املادة )3٨(

تلتزم املن�ساأة الأهلية مبا يلي:
الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن الهيئة.  -1

�سروط الرتخي�س.  -2
عدم اخلروج عن الأغرا�س املُحّددة يف النظام الأ�سا�سي.  -3

عدم مزاولة اأي ن�ساط غري ُم�سّرح لها مُبزاولته دون احل�س�ل على م�افقة الهيئة اخلّطية   -4
املُ�سبقة واجلهات املعنّية يف الإمارة على ذلك.

عدم ُمزاولة اأي ن�ساط جتاري اإل بعد احل�س�ل على م�افقة الهيئة اخلّطية املُ�سبقة واجلهات   -5
املعنّية على ذلك، واحل�سول على ترخي�س من اجلهة املعنّية بالرتخي�س التجاري، على اأن 

ت�ؤول ع�ائد هذا الن�ساط التجاري خلدمة اأهدافها. 
امل�سارف  اأحد  يف  لها  م�سريف  ح�ساب  اأي  فتح  قبل  املُ�سبقة  الهيئة  موافقة  على  احل�سول   -6
الوطنية املُرّخ�س لها بالعمل يف الإمارة، على اأن يتم ال�سحب من هذا احل�ساب بتوقيع اثنني 

دهما املجل�س.  ممن لهم �سفة باملن�ساأة الأهلية، ُيحدِّ
توفري املكان الذي �ستقوم مبزاولة اأن�سطتها فيه، والذي يجب اأن يكون ُمتوافقًا مع ال�سرتاطات   -7

التي ت�سعها الهيئة واجلهات املعنّية يف هذا ال�ساأن.
عدم التدّخل يف ال�سيا�سة اأو اإثارة الكراهية والنزاعات الطائفية اأو العن�سرية اأو الدينية اأو   -8

الِعرقية، اأو امل�سائل التي مت�س اأمن الدولة ونظام احلكم فيها.
على  �سرفها  قبل  امل�سريف  ح�سابها  يف  عليها  تتح�سل  التي  النقدية  املبالغ  جميع  اإيداع   -9
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اأن�سطتها.
دها  الرد على تقارير وُمالحظات وا�ستف�سارات وُمرا�سالت الهيئة خالل املواعيد التي حُتدِّ  -10

الهيئة لهذه الغاية.
احل�سول على املوافقة اخلّطية املُ�سبقة من الهيئة يف حال تنظيم اأو املُ�ساركة يف املوؤمترات   -11
على  خارجها،  اأو  الدولة  داخل  اأخرى  فعاليات  اأي  اأو  واملُحا�سرات  والجتماعات  والندوات 
تاريخ  يومًا من  واحد وع�سرين  املوافقة قبل )21(  يتم تقدمي طلب احل�سول على هذه  اأن 
اإقامتها، واأن ُت�سِدر الهيئة قرارها بهذا ال�ساأن خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ تقدمي 

الطلب اإليها.
عدم ت�سكيل اأي كيان مع اأي جمعية اأخرى داخل الدولة اأو خارجها.  -12

عدم فتح فروع لها خارج الدولة، واأن ل تكون فرعًا اأو تابعًا لأي جمعية موجودة خارج الدولة.  -13
احل�سول على املوافقة اخلّطية املُ�سبقة من الهيئة عند ا�ستقدام اأو ا�ست�سافة اأي �سخ�سية   -14

هامة اإلى الإمارة.
م�سك ال�سجالت املُتعّلقة باأن�سطة املن�ساأة الأهلية، وت�سمينها البيانات التي ي�سدر بتحديدها   -15

قرار من املدير العام. 
متكني موظفي الهيئة اأو املُكّلفني من قبلها من الطالع والتدقيق يف اأي وقت على �سجالتها   -16

وم�ستنداتها ودفاترها.
عدم اإبرام اأي اتفاقية اأو التن�سيق اأو التعاون مع موؤ�س�سات اأو جهات خارج الدولة.  -17

بعد  اإل  الدولة،  موؤ�س�سة خارج  اأو  اأي جمعية  اإلى  الن�سمام  اأو  ال�سرتاك  اأو  النت�ساب  عدم   -18
احل�سول على موافقة من الهيئة على ذلك.

عدم ا�ستخدام مرافقها اخلا�سة يف غري الأغرا�س التي اأن�سئت لأجلها، وكذلك عدم ا�ستخدام   -19
هذه املرافق للنوم وال�سكن، با�ستثناء القائمني على اأعمال احلرا�سة فيها.

التربعات
املادة )3٩(

ُيحظر على املن�ساأة الأهلية جمع التربعات اأو ال�سماح بجمعها اأو الإعالن عنها عرب و�سائل الت�سال 
على  احل�سول  بعد  اإل  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  اأو  املرئية  اأو  املقروءة  اأو  امل�سموعة  والإعالم 

موافقة الهيئة اخلّطية املُ�سبقة واجلهة املعنّية يف هذا ال�ساأن.
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البيانات واملعلومات املُتعّلقة ب�شوؤون املُن�شاأة الأهلية
املادة )40(

يجب على املن�ساأة الأهلية تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي تطلبها واملتعلقة ب�سوؤون املن�ساأة 
الأهلية التنظيمية واأن�سطتها املحلية اأو اخلارجية، وعلى وجه اخل�سو�س ما يلي: 
خطط وبرامج عمل املن�ساأة الأهلية ال�سنوية مت�سمنة براجمها الجتماعية.  -1

الهيئات واملنظمات التي تتعاون معها داخل الإمارة وخارجها.  -2
املُ�ساركات اخلارجية التي ترغب القيام بها.  -3

ويف جميع  توزيعها،  اأو  بن�سرها  تقوم  اأو  ُتنِتُجها  التي  املرئية  اأو  املقروءة  اأو  امل�سموعة  املواد   -4
الأحوال يجب احل�سول على موافقة الهيئة اخلّطية املُ�سبقة قبل اإنتاج اأو توزيع اأي من تلك 

املواد.
دها الهيئة، على اأن تت�سمن هذه الك�سوفات  ك�سوفات ح�ساباتها امل�سرفية يف املواعيد التي حُتدِّ  -5

جميع الت�سّرفات املالية.
البيانات وال�سجالت والدفاتر واملُ�ستندات التي تطلبها الهيئة.  -6

اأ�سهر  اأربعة   )4( تتجاوز  ل  مدة  خالل  اخلتامي،  وح�سابها  ال�سنوية  ميزانيتها  عن  ن�سخة   -7
من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية، بعد اعتماده من اأحد مكاتب املُحا�سبة املُعتمدين لدى الهيئة 

ل عنه. م�سفوعًا باملُ�ستندات املُوؤّيدة له وبتقرير ُمف�سّ
ن�سخة عن املوازنة املالية للمن�ساأة الأهلية لل�سنة املالية التالية خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا   -8

من تاريخ اعتمادها.  
ن�سخة عن حما�سر اجتماعاتها وتقريرًا �سنويًا موجزًا عن اأعمالها واأن�سطتها.  -9

التنظيم الإداري للمن�شاآت الأهلية
املادة )41(

تتخذ الهيئة كافة الإجراءات الالزمة للتاأكد من �سالمة التنظيم الإداري للمن�ساآت الأهلية، ويكون 
لها يف �سبيل ذلك طلب اأي معلومات اأو بيانات تراها �سرورية، وعلى وجه اخل�سو�س ما يلي:

اأ�سماء العاملني يف املن�ساأة الأهلية وبياناتهم ال�سخ�سية وامِلهنّية و�سور جوازاتهم و�سريتهم   -1
الذاتية، �سواًء كانوا يعملون فيها على اأ�سا�س التفّرغ الكامل اأو اجلزئي اأو ب�سفتهم ُمتطّوعني.

الهيكل التنظيمي واخت�سا�سات الوحدات الإدارية ومهامها.  -2
اللوائح والتعليمات الداخلية واأدلة العمل الت�سغيلية.  -3



العدد )41٨( - ال�شنة )٥1( - ٢4 �شوال  143٨هـ - املوافق 1٨ يوليو ٢01٧م ٥0 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

اإح�سائية بالأن�سطة واخلدمات وبيانات املُ�ستفيدين منها.  -4

الف�شل اخلام�ص
الرقابة والإ�شراف

الرقابة املالية
املادة )4٢(

توجيه  و�سالمة  والإنفاق  الدخل  اأوجه  من  للتثّبت  للهيئة،  املالية  للرقابة  الأهلية  املن�ساآت  تخ�سع 
ق  مواردها املالية والعينية لالأغرا�س وامل�سروعات التي تقوم بها طبقًا لنظامها الأ�سا�سي، ومبا ُيحقِّ

الغرا�س التي مت اإن�ساوؤها لأجلها.

الإ�شراف على برامج املن�شاآت الأهلية
املادة )43(

ُت�سرف الهيئة على برامج املن�ساآت الأهلية وم�سروعاتها �سمن نطاق اأغرا�سها املُحّددة يف نظامها 
الأ�سا�سي، وللهيئة تنظيم دورات تدريبية وتقدمي امل�سورة الفنية وخُمتلف اأوجه الرعاية لأي منها، 

مبا مُيّكنها من حتقيق اأغرا�سها ويرفع من ُم�ستوى خدماتها.

الرقابة والتفتي�ص
املادة )44(

تكون ملوظفي الهيئة �سالحية الرقابة والتفتي�س على املن�ساآت الأهلية، ويكون لهم يف �سبيل  اأ- 
ذلك القيام مبا يلي:

املُخالفات،  و�سبط  الرقابة  بهدف  املُختِلفة  ومرافقها  الأهلية  املن�ساأة  اإلى  الدخول   -1
والطالع على كافة ال�سجالت واملُ�ستندات التي حتتفظ بها.

2-  احل�سول على اأي م�ستندات تكون بحوزة املن�ساأة الأهلية.
يكون عر�سة للم�ساءلة القانونية كل �سخ�س ُيقِدم على اإتيان اأي من الأفعال التالية: ب- 

القانون  هذا  مبوجب  بهم  املنوطة  بالواجبات  بالقيام  الهيئة  ملوظفي  ال�سماح  عدم   -1
والقرارات ال�سادرة مبوجبه.

المتناع عن الإدلء باأي معلومات لديه من �ساأنها اأن ُتوؤّثر على التحقيقات التي جُتريها   -2
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الهيئة.
المتناع عن الرد على مالحظات الهيئة اأو ُمرا�سالتها اأو التاأخر يف الرد عليها دون عذر   -3

مقبول.
المتناع عن تنفيذ اأي من التدابري التي تطلبها الهيئة.  -4

الت�سرّت على اأي واقعة اأو حالة ي�ستوجب اإحالتها للهيئة للتحقيق فيها، وفقًا لأحكام هذا   -5
القانون.

اأي فعل اآخر من �ساأنه عرقلة عمل موظفي الهيئة.  -6

اإجراءات اإثبات املُخالفة
املادة )4٥(

للمدير العام اأو من ُيفّو�سه، اتخاذ واحد اأو اأكرث من الإجراءات التالية عند ارتكاب املن�ساأة الأهلية 
لأي خمالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه: 

تكليف اجلهة املخالفة باإجراء حتقيق مبدئي يف املخالفة املرتكبة، وموافاة الهيئة بالتحقيق.  -1
ت�سكيل جلنة من بني موظفي الهيئة للتحقيق يف املخالفة املرتكبة.  -2

وقف امل�ستخدم امل�سوؤول عن ارتكاب املخالفة عن العمل حلني اكتمال التحقيق.  -3
ارتكاب  يف  ا�ستخدامها  مت  اأخرى  اأم�ر  واأي  وال�سجالت  واملُ�ستندات  الأوراق  على  التحّفظ   -4

املُخالفة.
يف  بها  املعمول  للوائح  وفقًا  املُخاِلف  املُ�ستخِدم  على  تاأديبية  عقوبة  بفر�س  املجل�س  تكليف   -5
املن�ساأة الأهلية، وعلى املجل�س فر�س هذه العقوبة خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ 

طلب الهيئة اإيقاعها واإحالة الأوراق اإليه، واإبالغ الهيئة باجلزاء التاأديبي املُّتخذ.
اإحالة اأوراق التحقيق اإلى النيابة العامة اإذا تبني وجود جرمية ُيعاقب عليها القانون.  -6

حفظ التحقيق اإذا ثبت عدم وجود خمالفة.  -7

املخالفات والعقوبات الإدارية
املادة )46(

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي ت�سريع اآخر، ُيعاقب كل من ُيخاِلف اأحكام  اأ- 
هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه باجلزاءات التالية:

الإنذار.  -1
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األف  غرامة مالية ل تقل عن )500( خم�سمئة درهم ول تزيد على )100.000( مئة   -2
درهم، وُت�ساعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة 
األف  مئتي   )200.000( على  يزيد  ل  ومبا  لها،  ال�سابقة  املُخالفة  ارتكاب  تاريخ  من 

درهم. 
اإيقاف ن�ساط املن�ساأة الأهلية ملدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر.  -3

حل املجل�س.  -4
اإغالق املن�ساأة الأهلية واإلغاء ترخي�سها وحلها.  -5

ل ُيعتّد بتدّرج اجلزاءات املن�سو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ويكون للهيئة �سالحية  ب- 
توقيع اجلزاء املنا�سب على املن�ساأة الأهلية ح�سب ج�سامة وخطورة املُخالفة املُرتكبة.

اإلزام  للهيئة  يجوز  املادة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  مبوجب  املُقّررة  اجلزاءات  اإلى  بالإ�سافة  جـ- 
للهيئة  فاإنه يكون  دها، وبخالف ذلك  التي حُتدِّ املُهلة  املُخالفة خالل  اأ�سباب  باإزالة  املن�ساأة 

اإزالة اأ�سباب املُخالفة والرجوع على املن�ساأة الأهلية بالتكاليف املرُتّتبة على ذلك.

احلل والت�شفية وال�شطب
املادة )4٧(

يكون للمدير العام، حل املن�ساأة الأهلية اإجباريًا بقراٍر ُم�سّبب، يف اأي من احلالت التالية: اأ- 
اإذا ثبت قيامها باأعمال تتعار�س مع النظام العام اأو الآداب العامة.  -1
�سدور حكم ق�سائي نهائي باإدانتها باأعمال ت�سر بامل�سلحة العامة.  -2

اإذا نق�س عدد الأع�ساء يف اجلمعية الأهلية عن العدد املن�سو�س عليه يف البند )1( من   -3
املادة )8( من هذا القانون.

ق الأهداف التي اأن�سئت لأجلها اأو اأنها اأ�سبحت عاجزة عن  اإذا تبني اأن اأعمالها ل حُتقِّ  -4
حتقيقها.

اإذا ت�سّرفت يف اأموالها يف غري الأوجه املُحّددة لها.  -5
اإذا اأ�سبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها املالية.  -6

اإذا رف�ست اإجراء التفتي�س عليها اأو اأعاقت عمل ُمفّت�سي الهيئة، اأو قّدمت بيانات غري   -7
�سحيحة اأو ُمزّورة.

الت�سريعات  اأو  القانون  اأو لأحكام هذا  الأ�سا�سي  اإذا ارتكبت خُمالفة ج�سيمة لنظامها   -8
ال�سارية يف الإمارة.
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اإذا تعّذر انعقاد اجلمعية العمومية للجمعية الأهلية خالل �سنتني متتاليتني.  -9
اإذا مل تقم بت�سويب اأو�ساعها وفقًا لأحكام املادة )54( من هذا القانون.  -10

يجب اأن يت�سمن قرار حل املن�ساأة الأهلية حتديد املُهلة الزمنّية للحل، ويجوز للمدير العام  ب- 
متديد هذه املهلة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.

ُتعنيِّ الهيئة ُم�سّفي اأو اأكرث مُبقابل ُي�سَرف له من اأموال املن�ساأة الأهلية. جـ- 
لإمتام  الالزم  بالقدر  العتبارية  بال�سخ�سية  ُمتمّتعة  حلها  يتم  التي  الأهلية  تبقى اجلمعية  د- 

اإجراءات ت�سفيتها.
اإمتام  بعد  الأهلية  املن�ساآت  �سجل  من  الأهلية  املن�ساأة  ب�سطب  قرارًا  العام  املدير  ُي�سِدر  هـ- 
اإجراءات الت�سفية، ويتم ن�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي، ويف �سحيفتني 

يوميتني وا�سعتي النت�سار.
ال�شبطية الق�شائية

املادة )4٨(
العام، �سفة ماأموري ال�سبط  الهيئة الذين ي�سدر بت�سميتهم قرار من املدير  تكون ملوظفي  اأ- 
الق�سائي يف اإثبات الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�سادرة 
مبوجبه، ويكون لهم يف �سبيل ذلك دخول املن�ساآت الأهلية ومرافقها، وحترير حما�سر ال�سبط 

الالزمة يف هذا ال�ساأن، وال�ستعانة برجال ال�سرطة اإذا لزم الأمر.
حُتيل  القانون،  عليها  ُيعاقب  جرمية  على  الأهلية  املن�ساأة  من  املرتكبة  املُخالفة  انطوت  اإذا  ب- 

الهيئة هذه املخالفة اإلى اجلهة الق�سائية املخت�سة.

احلل الختياري
املادة )4٩(

مع ُمراعاة اأحكام املادة )47( من هذا القانون، يجوز حل املن�ساأة الأهلية اختياريًا كما هو حُمّدد 
يف نظامها الأ�سا�سي، على اأن يتم اإخطار الهيئة بذلك قبل )30( ثالثني يومًا من التاريخ املُحّدد 

حِلّلها.

الرقابة الفنّية
املادة )٥0(

مع عدم الإخالل بدور الهيئة يف الرقابة والإ�سراف على املن�ساآت الأهلية، يكون للجهات احلكومية 
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املعنّية الرقابة على اأن�سطة هذه املن�ساآت مبا يتفق والت�سريعات ال�سارية لديها.

الف�شل ال�شاد�ص
اأحكام عامة

الت�شرف باأموال املن�شاأة الأهلية بعد حلها
املادة )٥1(

ل يج�ز للقائمني على �س�ؤون املن�ساأة الأهلية التي مت حلها اإجباريًا اأو اختياريًا، الت�سرف باأم�الها 
د فيه طريقة الت�سرف باأموالها وُم�ستنداتها واجلهة  وُم�ستنداتها، وُي�سِدر املدير العام قرارًا ُيحدِّ
�س يف  املُوؤ�سِّ القرار متكني  اإ�سدار هذا  ُيراعى عند  اأن  على  والتزاماتها،  اإليها حقوقها  توؤول  التي 
املوؤ�س�سة الأهلية من ا�سرتجاع اأمواله املنقولة وغري املنقولة، وذلك بعد ت�سديد التزامات املوؤ�س�سة 

الأهلية جتاه الغري، وخ�سم التربعات وامِلَنح التي ح�سلت عليها املوؤ�س�سة الأهلية.

مكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة
املادة )٥٢(

�سرف  املُ�سبقة،  اخلّطية  الهيئة  موافقة  على  احل�سول  وبعد  العمومية  اجلمعية  من  بقرار  يجوز 
مكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي بدلت مالية اأخرى، نظري قيامهم مبهامهم.

حوكمة املجال�ص
املادة )٥3(

ت�سع الهيئة نظامًا خا�سًا حلوكمة املجال�س، وُتعّممه على املن�ساآت الأهلية لاللتزام به.

ت�شويب الأو�شاع
املادة )٥4(

على املن�ساآت الأهلية القائمة يف الإمارة وقت العمل باأحكام هذا القانون، ت�سويب اأو�ساعها وتعديل 
اأنظمتها الأ�سا�سية مبا يتفق واأحكامه خالل �سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام 
متديد هذه املهلة ملدة مماثلة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك، وبخالف ذلك فاإنه تتخذ الإجراءات 

والتدابري الالزمة حلل املن�ساآت الأهلية املُخاِلفة وت�سفيتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
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ال�شتعانة باجلهات احلكومية
املادة )٥٥(

يكون للهيئة يف �سبيل قيامها باخت�سا�ساتها املن�سو�س عليها يف هذا القانون، ال�ستعانة باجلهات 
احلكومية يف الإمارة، وعلى هذه اجلهات تقدمي العون واملُ�ساعدة للهيئة متى ُطِلب منها ذلك. 

التظلم
املادة )٥6(

يجوز لكل ذي م�سلحة التظلم خطيًا لدى املدير العام من القرارات اأو الإجراءات اأو التدابري  اأ- 
اإخطاره  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30( خالل  القانون،  هذا  اأحكام  مبوجب  بحقه  املُّتخذة 
بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املُتظّلم منه اأو انق�ساء املُّدة املن�سو�س عليها يف الفقرة )ج( 

من املادة )11( من هذا القانون.
يتم البت يف التظلم املُ�سار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة خالل )30( ثالثني يومًا من  ب- 
لها املدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار ال�سادر ب�ساأن  ُي�سكِّ تاريخ تقدميه من قبل جلنة 

التظلم نهائيًا، ول يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى املحكمة املخت�سة.

الر�شوم
املادة )٥٧(

والقرارات  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  مها  ُتقدِّ التي  واخلدمات  الرتخي�س  نظري  الهيئة  ت�ستويف 
ال�سادرة مبوجبه الر�سوم التي ي�سدر بتحديدها قرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.

اأيلولة الر�شوم والغرامات
املادة )٥٨(

ال�سادرة  والقرارات  القانون  ا�ستيفاوؤها مبوجب هذا  يتم  التي  والغرامات  الر�سوم  توؤول ح�سيلة 
مبوجبه اإلى اخلزانة العامة حلكومة دبي.
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اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )٥٩(

الر�سمية  اجلريدة  وُتن�سر يف  القانون،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  العام  املدير  ُي�سدر 
حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )60(

ُيلغى الأمر املحلى رقم )96( ل�سنة 1995 وتعديالته املُ�سار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريٍع 
اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون.

الن�شر وال�شريان
املادة )61(

ُين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�سان 1438هـ
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