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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )9ل�سنة  2019بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن ٥مركز دبي للأمن االقت�صادي.
 قانون رقم ( )10ل�سنة  2019بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )24ل�سنة  2009ب�ش�أن ١١�إن�شاء �صندوق دبي للدعم املايل.
 قانون رقم ( )11ل�سنة  2019بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )10ل�سنة  2012ب�إن�شاء ١٥م�ؤ�س�سة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث يف املجاالت الطبية.
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )34ل�سنة  2019ب�ش�أن �ضم «م�ؤ�س�سة الفيكتوري» �إلى «نادي دبي الدويلللريا�ضات البحرية».
 مر�سوم رقم ( )35ل�سنة  2019بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )21ل�سنة  2016ب�ش�أنجمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي.
 مر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2019بتعيني رئي�س هيئة الثقافة والفنون يف دبي. مر�سوم رقم ( )37ل�سنة  2019ب�ش�أن �إنهاء خدمة مدير عام �سلطة دبي للتطوير. مر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2019برتقية ق�ضاة يف حماكم دبي. -مر�سوم رقم ( )40ل�سنة  2019برتقية �أع�ضاء نيابة.

١٧
٢٢
٢٥
٢٧
٢٨
٣٠

قرارات
 قرار رقم ( )21ل�سنة  2019باعتماد النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم ٣٣للأعمال اخلريية والإن�سانية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )684ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض الأ�شخا�ص �صفة ال�ضبطية ٣٨الق�ضائية.
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قانون رقم ( )9ل�سنة 2019
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )4ل�سنة 2016
ب�ش�أن
مركز دبي للأمن االقت�صادي
__________

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 ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي ،و ُي�شار �إليه فيما بعد بـ
«القانون الأ�صلي»،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2016ب�ش�أن جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي،
ُن�صدر القانون التايل:

املواد املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل ب ُن�صو�ص املواد ( ،)10( ،)9( ،)7( ،)6( ،)2و( )24من القانون الأ�صلي ،ال ُّن�صو�ص
التالية:
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
ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
� :صاحب ُّ
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :مركز دبي للأمن االقت�صادي.
املركز
 :جمل�س �إدارة املركز.
جمل�س الإدارة
 :املُدير التنفيذي للمركز.
املُدير التنفيذي
حلكوم ّية االحتاد ّية ،واجلهات ا ُ
 :وت�شمل اجلهات ا ُ
اجلهات ا ُ
حلكوم ّية املحل ّية.
حلكوم ّية
اجلهات ا ُ
حلكوم ّية االحتاد ّية  :الوزارات والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة ،و�أي جهة �أخرى تابعة
للحكومة االحتاد ّية.
ُ
حلكوم ّية املحل ّية  :الدوائر ا ُ
اجلهات ا ُ
وال�سلطات،
حلكوم ّية والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة واملجال�س ُّ
اخلا�صة
ال�سلطات املُ�شرفة على مناطق التطوير
ّ
مبا يف ذلك ُّ
واملناطق ا ُ
حل ّرة ،مبا فيها مركز دبي املايل العامليّ ،
وال�شركات
�ساهم فيها ،و�أي جهة �أخرى
للحكومة �أو التي ُت ِ
واملُ� ّؤ�س�سات اململوكة ُ
للحكومة.
تابعة ُ
خت�صة يف الإمارة.
ال�سلطة الق�ضائ ّية
ال�سلطة الق�ضائ ّية املُ ّ
ُّ :
ُّ
 :اجلهات ا ُ
حلكوم ّية ،و�أي جهة �أخرى مُيكن للمركز التن�سيق معها
اجلهات املعن ّية
لغايات متكينه من مزاولة االخت�صا�صات وال�صالح ّيات املنوطة به
وحتقيق �أهداف هذا القانون.
� :أي ُم� ّؤ�س�سة فرد ّية� ،أو جماعة ذات تنظيم له �صفة اال�ستمرار ملُ ّدة
اجلمع ّية اخلري ّية
ُمع ّينة �أو غري ُمع ّينةُ ،ت�ؤ ّلف من �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص طبيعيني �أو
اعتبارينيُ ،تعنى ُّ
بال�ش�ؤون الدين ّية �أو اخلري ّية ،وتمُار�س ن�شاطها
يف الإمارة ،وي�شمل ذلك املُ� ّؤ�س�سات واجلمع ّيات الدين ّية �أو اخلري ّية
املُ� ّؤ�س�سة �أو التي يتم ت�أ�سي�سها ُمبوجب قانون �أو مر�سوم.
 :ال�شخ�ص الذي يقوم بالتعاون مع املركز �أو �إبالغه عن �أي �أمر قد
املُب ِّلغ
يت�ض ّمن امل�سا�س بالأمن االقت�صادي للإمارة.
� :أي �شركة �أو ُم� ّؤ�س�سة فرد ّية ُم ّ
رخ�ص لها ُمبزاولة الن�شاط االقت�صادي
املُن�ش�أة
يف الإمارة ،وت�شمل املُن�ش�آت املُ ّ
رخ�صة داخل مناطق التطوير
اخلا�صة ،واملناطق ا ُ
حل ّرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
ّ
اجلهات اخلا�ضعة الخت�صا�ص املركز
املادة ()6
يخ�ضع الخت�صا�ص املركز ،اجلهات التالية:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .1اجلهات ا ُ
حلكوم ّية املحل ّية.
 .2اجلهات التي ت�ضمن لها ا ُ
حلكومة حد ًا �أدنى من الربح.
 .3اجلهات التي ُتقدِّ م لها ا ُ
حلكومة �إعانة مال ّية.
 .4املُن�ش�آت.
 .5اجلمع ّيات اخلري ّية.
�	.6أي جهة �أخرى ُيعهد �إلى املركز ُمبراقب ِتها بقرار من جمل�س الإدارة.
اخت�صا�صات املركز
املادة ()7
ُيعترب املركز �أحد اجلهات ا ُ
حلكوم ّية املعن ّية بالأمن االقت�صادي يف الإمارة ،ويتولى املركز بالتن�سيق
مع اجلهات املعن ّية ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
ُ .1مكافحة الف�ساد وجرائم االحتيال وال ّر�شوة واالختال�س والإ�ضرار باملال العام والتزييف
والتزوير وغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �أو التنظيمات غري امل�شروعة �أو غريها التي قد
ُترتكب يف اجلهات اخلا�ضعة الخت�صا�ص املركز.
 .2ر�صد وحتليل الظواهر االقت�صاد ّية بالإمارة ،واحلد من الظواهر ال�سلب ّية لها.
 .3ر�صد التجاوزات واملُخالفات املال ّية التي تتم يف الإمارة.
ُ .4متابعة الأ�سواق واملُ� ّؤ�س�سات املال ّية والقطاعات التجار ّية واملناطق ا ُ
حل ّرة يف الإمارة.
وال�سلع واملعادن الثمينة والأوراق املال ّية املُدرجة وغري املُدرجة.
 .5ال ّرقابة على جتارة ال ُعمالت ِّ
ربعات التي تتم من قبل اجلمع ّيات اخلري ّية �أو التي ترد �إليها.
 .6ال ّرقابة على الت ُّ
 .7ال ّرقابة على الأ�شخا�ص واملُن�ش�آت املال ّية للتح ُّقق من الأموال والأدوات النقد ّية �أو املال ّية التي
ترد عرب منافذ الإمارة �أو املُغا ِدرة منها.
 .8و�ضع القواعد والإجراءات املُ ِلزمة ب�ش�أن حظر التعا ُمل مع الأ�شخا�ص والتنظيمات الإرهاب ّية،
�أو �أي �شخ�ص له �أي �صلة بهذه التنظيمات.
 .9اقرتاح و ُمراجعة الت�شريعات املُ ِّ
نظمة لل�ش�أن املايل واالقت�صادي يف الإمارة.
التخ�ص�ص ّية عن ال�ش�أن املايل واالقت�صادي للإمارة ،مبا يُ�سهِ م يف تنمية
�	.10إعداد الدِّ را�سات
ُّ
الوعي اال�ستثماري واالقت�صادي.
 .11تقدمي ال ّدعم وامل�شورة ب�ش�أن الأمن االقت�صادي للجهات اخلا�ضعة الخت�صا�ص املركز عند
الطلب ،وت�أهيل كوادرها.
اخلا�صة ب�ش�أن امل�سائل الها ّمة التي مت�س الأمن االقت�صادي يف الإمارة،
�	.12إعداد التقارير
ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وعر�ضها على جمل�س الإدارة لإقرارها ،متهيد ًا لعر�ضها على رئي�س املجل�س التنفيذي.
�	.13إعداد ون�شر التقارير والإح�صاءات الدور ّية عن الو�ضع املايل واالقت�صادي للإمارة.
 .14املُ�شاركة يف املجال�س واللجان وفرق العمل املعن ّية ُّ
بال�ش�ؤون املال ّية واالقت�صاد ّية يف الإمارة.
ُ .15متابعة �سري �إجراءات التقا�ضي يف اجلرائم التي من �ش�أنها الت�أثري على اقت�صاد الإمارة،
ال�سلطة الق�ضائ ّية.
بالتن�سيق مع ُّ
ُ .16مكافحة الأن�شطة واملُمار�سات والتعا ُمالت ال�سلب ّية املُ�ؤ ِّثرة على اقت�صاد الإمارة ومواردها.
ُ .17متابعة الق�ضايا التي يخت�ص بها املركز ،مبا فيها اجلرائم العابرة لل ُّدول ،بالتن�سيق مع
ال�سلطة الق�ضائ ّية.
ُّ
 .18عقد املُ�ؤمترات وال ّندوات واملُ�شاركة فيها ،والتعاون مع املُ ّ
ال�صلة
نظمات الإقليم ّية وال ُّدول ّية ذات ِّ
بعمل املركز ،وتبادُل اخلربات واملعارف وال ّدورات يف اجلانب املُتع ِّلق بالأمن االقت�صادي.
�	.19أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
اجلهاز التنفيذي للمركز
املادة ()9
�أ -يتك ّون اجلهاز التنفيذي للمركز من ُمدير تنفيذي وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني واملاليني
والف ّنيني.
ب -تتح ّدد ُحقوق وواجبات ُم ّ
وظفي املركز والقواعد املُتع ِّلقة بكيف ّية اختيارهم وتعيينهم ُمبوجب
نظام خا�ص ُ
ب�ش�ؤون املوارد الب�شر ّية يعتمده جمل�س الإدارة.
ج -ي�سري على ُم ّ
وظفي املركز بتاريخ العمل بهذا القانون �أحكام ُعقود العمل املُربمة معهم وذلك
�إلى حني اعتماد نظام ُ�ش�ؤون املوارد الب�شر ّية املُ�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()10
�أ -يكون للمركز ُمدير تنفيذي ُيعينّ بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب -يكون املُدير التنفيذي م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًة �أمام جمل�س الإدارة عن �أداء املهام واالخت�صا�صات
ال�صادرة ُمبقت�ضاه.
املنوطة به مبوجب هذا القانون والقرارات ّ
ج -يتولى املُدير التنفيذي الإ�شراف على الأعمال اليوم ّية للمركز وتنظيم �أعماله ،ومتثيله يف
ال�سلطة الق�ضائ ّية ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات
عالقاته مع الغري و�أمام ُّ
التالية:
ال�سيا�سات العا ّمة واخلطط اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والت�شغيل ّية واملُبادرات
�	.1إعداد ِّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/19/19 10:42 AM

8

العدد ( - )٤٦4ال�سنة ( 23 - )53ربيع الأول 14٤١هـ  -املوافق  20نوفمرب 2019م

Issue 464 Pages.indd 8

والربامج التي من �ش�أنها حتقيق �أهداف هذا القانون ،وعر�ضها على جمل�س الإدارة
العتمادها ،والإ�شراف على تنفيذها.
 .2اقرتاح الهيكل التنظيمي للمركز ،وعر�ضه على جمل�س الإدارة لإقراره ،متهيد ًا العتماده
من رئي�س املجل�س التنفيذي.
 .3اعتماد القرارات واللوائح املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي الإدار ّية واملال ّية
اخلا�صة باملركز ،بعد املُوافقة عليها من
والفن ّية و�أنظمة ال ُعقود وامل�شاريع واملُزايدات
ّ
جمل�س الإدارة.
�	.4إعداد م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للمركز وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى جمل�س الإدارة
خت�صة يف الإمارة.
لإقرارهما ،متهيد ًا العتمادهما من اجلهة املُ ّ
 .5الإ�شراف على �أعمال اجلهاز التنفيذي للمركز ،وتعيني املُ ّ
وظفني من ذوي الكفاءة
واالخت�صا�ص.
ال�سنو ّية املُتع ِّلقة ب�أداء املركز ،ورفعها �إلى جمل�س الإدارة ملُراجعتها
�	.6إعداد التقارير ّ
واتخاذ القرارات املُنا�سبة ب�ش�أنها.
 .7اعتماد املُعامالت املال ّية يف حدود ما ت ُن�ص عليه الأنظمة واللوائح املال ّية املعمول بها يف
املركز.
 .8التوقيع با�سم املركز ونياب ًة عنه على ال ُعقود واالتفاق ّيات و ُمذ ّكرات التفاهُ م التي يكون
املركز طرف ًا فيها.
ُ .9متابعة �أداء الوحدات التنظيم ّية للمركز للمهام املنوطة بها ،و�إعداد التقارير الدور ّية
وال�سنو ّية املُتع ِّلقة ب�سري العمل فيها.
ّ
 .10التعا ُقد مع ا ُ
خلرباء واملُ�ست�شارين وحتديد �أتعابهم وفق ًا للوائح املعمول بها يف املركز.
�	.11أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى ُيك ّلف �أو ُيف ّو�ض بها من جمل�س الإدارة.
د -يجوز لل ُمدير التنفيذي تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج) من هذه
وظفي املركز ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
املادة لأي من ُم ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()24
ُي�صدر رئي�س جمل�س الإدارة �أو من ُيف ِّو�ضه القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )10ل�سنة 2019
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )24ل�سنة 2009
ب�ش�أن �إن�شاء
للدعم املايل
ُ�صندوق دبي ّ
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )24ل�سنة  2009ب�ش�أن �إن�شاء ُ�صندوق دبي لل ّدعم املايل وتعديالته ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد ِبـ «القانون الأ�صلي»،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املال ّية،
لل�سيا�سة املال ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2007بت�شكيل اللجنة ال ُعليا ِّ
�صدر القانون التايل:
ُن ِ

املواد املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل ب ُن�صو�ص املواد ( ،)15( ،)12( ،)11( ،)9( ،)2و( )17من القانون الأ�صلي ال ُّن�صو�ص
التالية:
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:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حكومة دبي.
احلكومة
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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لل�سيا�سة املال ّية يف �إمارة دبي.
اللجنة
 :اللجنة ال ُعليا ِّ
 :دائرة املال ّية.
الدائرة
ُ :مدير عام الدائرة.
املُدير العام
�ُ :صندوق دبي لل ّدعم املايل.
ال�صندوق
ُّ
لل�صندوق.
املُدير التنفيذي  :املُدير التنفيذي ُّ
املادة ()9
�صدر ما
ال�صندوق الإدار ّية والفن ّية واملال ّية ،و ُي ِ
يتولى املُدير العام الإ�شراف العام على ُ�ش�ؤون ُّ
نا�سب ًا من القرارات والإجراءات لتحقيق �أهدافه ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام
يراه ُم ِ
وال�صالح ّيات التالية:
لل�صندوق واملُ� ّؤ�س�سات ّ
وال�شركات التابعة له ،وحتديد براجمها
ال�سيا�سة العا ّمة ُّ
�	.1إقرار ِّ
لل�صندوق �إلى اللجنة العتمادها.
ال�سيا�سة العا ّمة ُّ
وم�شاريعها ،ورفع ِّ
 .2ا ُ
ال�صندوق و�أهداف املُ� ّؤ�س�سات
حل�صول على القرو�ض والتمويل الالزم لتحقيق �أهداف ُّ
ّ
وال�شركات التابعة له ،وتقدمي كا ّفة �أنواع ّ
ال�ضمانات والكفاالت الالزمة لذلك.
 .3ت�أ�سي�س املُ� ّؤ�س�سات ّ
وال�شركات وامل�شروعات التجار ّية واملكاتب وال ُفروع ،و�شراء وبيع الأ�صول
والأ�سهم ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
ال�صندوق ،ورفعها �إلى اللجنة العتمادها.
 .4اقرتاح معايري و�ضوابط تقدمي ال ّدعم املايل من ُّ
�ستح ّقة للدعم ،ورفعها �إلى اللجنة العتمادها.
 .5اقرتاح امل�شاريع اال�سرتاتيج ّية واجلهات املُ ِ
ال�صندوق ،ورفعها �إلى اللجنة العتمادها.
�	.6إقرار اللوائح املال ّية والإدار ّية والفن ّية الالزمة لعمل ُّ
ال�صندوق مع
 .7تنظيم �إجراءات التعا ُقد مع الغري ،مبا يف ذلك ُعقود الإقرا�ض التي ُي ِربمها ُّ
�ستح ّقة لل ّدعم املايل ،ورفعها �إلى اللجنة العتمادها.
اجلهات املُ ِ
مهامها و�صالح ّياتها.
 .8ت�شكيل اللجان وفرق العمل الدائمة واملُ�ؤ ّقتة ،وحتديد ِّ
لل�صندوق ،ورفعه �إلى املجل�س التنفيذي العتماده.
�	.9إقرار الهيكل التنظيمي ُّ
لل�صندوق ،ورفعها �إلى اللجنة العتمادها.
�	.10إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية ُّ
ال�صندوق واملُ� ّؤ�س�سات ّ
وال�شركات
�	.11إقرار التقرير ال�سنوي عن �أداء ون�شاطات وا�ستثمارات ُّ
التابعة له ،ورفعه �إلى اللجنة.
 .12تعيني ُمد ّققي احل�سابات اخلارجيني وحتديد �أتعابهم ،و ُمراجعة التقارير واملُالحظات التي
ُيقدِّ مونها يف نهاية ُكل �سنة مال ّية.
�	.13أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من اللجنة تكون ذات عالقة بتحقيق �أهداف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�صندوق ومتكينه من القيام باملهام وال�صالح ّيات املنوطة به مبوجب هذا القانون.
ُّ
املادة ()11
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي بنا ًء على تو�صية
لل�صندوق ُمدير تنفيذي ُيعينّ بقرار ُي ِ
�أ -يكون ُّ
املُدير العام.
ب -يتولى املُدير التنفيذي القيام باملهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1اقرتاح الهيكل التنظيمي واللوائح املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف النواحي الإدار ّية واملال ّية
لل�صندوق ،ورفعها �إلى املُدير العام لإقرارها.
والف ّنية ُّ
لل�صندوق ،ورفعها �إلى املُدير العام لإقرارها.
�	.2إعداد املُوازنة ال�سنو ّية ُّ
ال�صندوق �أمام الغري ،و�إبرام ال ُعقود واالتفاق ّيات الالزمة لتحقيق �أهدافه.
 .3متثيل ُّ
لل�صندوق.
 .4الإ�شراف على الأعمال اليوم ّية ُّ
ال�صندوق �إلى املُدير العام.
 .5رفع التقارير الدور ّية عن �سري العمل يف ُّ
�	.6أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من املُدير العام.
املادة ()12
ما يلي:
لل�صندوق مِ ّ
تتك ّون املوارد املال ّية ُّ
 .1ما ُتو ِّف ُره ا ُ
مبهامه.
لل�صندوق لتمكينه من القيام ِّ
حلكومة من �أموال ُّ
 .2العوائد املُت�أتّية نتيجة منحه لل ُقرو�ض ،وا�ستثمار �أ�صوله و�أمواله.
وال�سندات املال ّية التي يقوم ب�إ�صدارها.
 .3ح�صيلة الأذونات ُّ
وال�صكوك ّ
�	.4أي موارد �أخرى ُتوافق عليها اللجنة.
املادة ()15
ال�صندوق ،وفق ًا للقانون رقم ( )4ل�سنة
يتولى جهاز الرقابة املال ّية التدقيق على �أعمال و�أن�شطة ُّ
 2018املُ�شار �إليه.
املادة ()17
ال�صندوق �أو املُ� ّؤ�س�سات �أو
ال تكون احلكومة م�س�ؤولة جتاه الغري عن �أي ديون �أو التزامات ُتطلب من ُّ
ّ
ملهامه واخت�صا�صاته املنوطة به ُمبوجب
ال�صندوق ِّ
ال�شركات التابعة له ،وذلك فيما يتع ّلق ُمبمار�سة ُّ
هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبقت�ضاه.
املواد املُلغاة
املادة ()2
ُتلغى املواد ( )8( ،)7و( )16من القانون الأ�صلي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()3
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )11ل�سنة 2019
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )10ل�سنة 2012
ب�إن�شاء
ُم� ّؤ�س�سة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث يف املجاالت الط ّبية
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2012ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث
يف املجاالت الط ّبية،
�صدر القانون التايل:
ُن ِ

املادة املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )9من القانون رقم ( )10ل�سنة  2012املُ�شار �إليه ،الن�ص التايل:
جمل�س الإدارة
املادة ()9
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء امل�شهود ل ُهم
�أ -يكون لل ُم� ّؤ�س�سة جمل�س �إدارة يت�أ ّلف من رئي�س ٍ
باخلربة والكفاءة ،يتم تعيينهم بقرار من رئي�س جمل�س الأمناء ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة
للتجديد.
ب�شكل دوري ،وتكون
ب -يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه يف حال غيابه،
ٍ
بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضائه ،على �أن يكون رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه من
اجتماعا ُته �صحيحة ُ
بينهم.
احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
�صدر جمل�س الإدارة قراراته ب�أغلب ّية �أ�صوات الأع�ضاء
جُ -ي ِ
ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،و ُتد ّون قرارات جمل�س الإدارة يف حما�ضر ُيو ّقع
ُي ّ
عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )34ل�سنة 2019
ب�ش�أن
للريا�ضات البحر ّية»
�ضم « ُم� ّؤ�س�سة الفيكتوري» �إلى «نادي دبي ُّ
الدويل ِّ
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي الريا�ضي وتعديالته،
الدويل
وعلى املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  1994ب�ش�أن �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة عا ّمة ُتعرف با�سم «نادي دبي ُّ
للريا�ضات البحر ّية»،
ِّ
وعلى املر�سوم رقم ( )12ل�سنة  1996ب�ش�أن �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة عا ّمة ُتعرف با�سم «الفيكتوري»،
وعلى املر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2014بتعيني رئي�س نادي دبي ال ُّدويل للريا�ضات البحر ّية،
وعلى الأمر املُ�ؤ ّرخ يف  25دي�سمرب  1996بتعيني رئي�س ُم� ّؤ�س�سة الفيكتوري،
وعلى قرار رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي املُ�ؤ ّرخ يف  30يناير  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة
الفيكتوري،
وعلى قرار رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي املُ�ؤ ّرخ يف � 23أبريل  2019ب�ش�أن تعيني وا�ستبدال �أع�ضاء يف
جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة الفيكتوري،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :جمل�س دبي الريا�ضي.
املجل�س	
 :نادي دبي ال ُّدويل للريا�ضات البحر ّية.
النادي
ُ :م� ّؤ�س�سة الفيكتوري.
املُ� ّؤ�س�سة
جمل�س الإدارة  :جمل�س �إدارة النادي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الرئي�س	

 :رئي�س جمل�س الإدارة.

�ضم املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()2
�ضم املُ� ّؤ�س�سة �إلى النادي ،كوحدة تنظيم ّية �ضمن هيكله
اعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا املر�سومُ ،ت ّ
التنظيمي ،وفق ًا للأحكام الواردة يف هذا املر�سوم.
النقل واحللول
املادة ()3

�أُ -ينقل �إلى النادي ما يلي:
 .1كا ّفة املهام واالخت�صا�صات املنوطة باملُ� ّؤ�س�سة مبوجب املر�سوم رقم ( )12ل�سنة 1996
املُ�شار �إليه والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
ُ .2ملك ّية العقارات واملنقوالت والأ�صول والأجهزة واملُ ِع ّدات والأموال العائدة لل ُم� ّؤ�س�سة.
ُ .3م ّ
وظفي املُ� ّؤ�س�سة الذين يرى النادي نقلهم �إليه ،لتحقيق �أهدافه ومتكينه من القيام
باالخت�صا�صات املنوطة به ،على �أن ت�سري ب�ش�أنهم ت�شريعات املوارد الب�شر ّية املُط ّبقة
بحقوقهم املُكت�سبة.
لدى النادي ،وذلك مع عدم امل�سا�س ُ
ب -يحل النادي حمل املُ� ّؤ�س�سة يف ُكل ما لها من ُحقوق وما عليها من التزامات.
جمل�س �إدارة النادي
املادة ()4
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء ال يقل عددهم عن
يكون للنادي جمل�س �إدارة يت�ألف من رئي�س ٍ
( )5خم�سة �أع�ضاء وال يزيد على ( )9ت�سعة �أع�ضاء من ذوي اخلربة والكفاءة واالخت�صا�ص،
�صدره رئي�س املجل�س ملُ ّدة (� )4أربع �سنوات قابلة
مبن فيهم الرئي�س ونائبه ،يتم تعيينهم بقرار ُي ِ
للتجديد.
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()5
�أ -يتولى جمل�س الإدارة الإ�شراف العام على �أعمال ون�شاطات النادي ،والتح ُّقق من �أداء املهام
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وال�سلطات املُق ّررة للنادي ُمبوجب الت�شريعات ال�سارية ،ويكون له على وجه
وال�صالح ّيات ُّ
اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
ُ .1مزاولة املهام وال�صالح ّيات املنوطة مبجل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة.
ال�سيا�سة العا ّمة للنادي ،واخلطط اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والربامج واملُبادرات
 .2اعتماد ِّ
التي من �ش�أنها متكني النادي من ُمزاولة ال�صالح ّيات املنوطة به.
ال�سجالت املُعتمدة لديه،
 .3ح�صر �أموال املُ� ّؤ�س�سة املنقولة وغري املنقولة ،وتدوينها يف ِّ
ويكون له يف �سبيل ذلك الطلب من جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة تزويده بقائمة تت�ض ّمن كا ّفة
الأ�صول وا ُ
اخلا�صة باملُ� ّؤ�س�سة ،وتزويد املجل�س بتقرير خا�ص بهذه
حلقوق وااللتزامات
ّ
الأموال والأ�صول وا ُ
حلقوق وااللتزامات.
 .4اقرتاح م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للنادي وح�سابه اخلتامي ،ورفعه للمجل�س لإقراره.
 .5توزيع املهام على �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتمكينه من �أداء املهام املنوطة به بكفاءة
وفاعلية.
�	.6إقرار الهيكل التنظيمي للنادي بالتن�سيق مع املجل�س ،ورفعه لرئي�س النادي العتماده.
 .7اعتماد الأنظمة واللوائح املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف النادي يف ال ّنواحي الإدار ّية واملال ّية
والفن ّية.
 .8اعتماد اخلدمات والأعمال والأن�شطة التي يقوم بها النادي.
ُ .9مراجعة تقارير الأداء ال�سنو ّية للنادي ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
ومهامها
 .10ت�شكيل اللجان الفرع ّية وفرق العمل الدائمة �أو املُ�ؤ ّقتة ،وحتديد اخت�صا�صاتها
ِّ
نا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص.
و�آل ّية عملها ،واال�ستعانة مبن يراه ُم ِ
�	.11أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى ُمق ّررة للنادي ُمبوجب الت�شريعات ال�سارية� ،أو يتم تكلي ُفه
بها من رئي�س النادي �أو املجل�س.
ب -يجوز ملجل�س الإدارة تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة �إلى جلنة ُمك ّونة من جمموعة من �أع�ضائه �أو املُدير التنفيذي للنادي ،على �أن يكون هذا
التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()6
�أ -يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرة واحدة على الأقل ُكل
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بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضائه ،على
�شهر� ،أو ُك ّلما دعت احلاجة لذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة ُ
�أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم.
�صدر جمل�س الإدارة قراراته وتو�صياته ب�أغلب ّية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
بُ -ي ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،و ُتد ّون قرارات جمل�س الإدارة يف حما�ضر
الأ�صوات ُي َّ
يتم التوقيع عليها من رئي�س االجتماع و ُمق ِّرر جمل�س الإدارة.
ج -يكون ملجل�س الإدارة ُمق ِّرر يتم تعيينه من قبل الرئي�س ،يتولى مُهِ ّمة توجيه الدعوة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة ُ
حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله ،وتدوين حما�ضر اجتماعاته،
و ُمتابعة تنفيذ قراراته وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من الرئي�س.
التقارير الدور ّية
املادة ()7
يرفع جمل�س الإدارة �إلى املجل�س تقرير ًا دوري ًا ،يت�ض ّمن نتائج �أعماله و�إجنازاته ،وقراراته وتو�صياته،
واج ُهه وا ُ
حللول املُنا�سبة ملُعاجلتها ،ليتولى املجل�س اتخاذ ما
وال�صعوبات والعقبات والعراقيل التي ُت ِ
ُّ
يراه ُمنا�سب ًا ب�ش�أنها.
عدم امل�س�ؤولية
املادة ()8
�أ -ال تكون حكومة دبي �أو املجل�س م�س�ؤولني جتاه الغري عن �أي ديون �أو التزامات ُتطلب من
املُ� ّؤ�س�سة �أو النادي ،ويكون النادي وحده م�س�ؤو ًال جتاه الغري عن هذه الديون �أو االلتزامات.
ب -على جمل�س الإدارة ح�صر الديون وااللتزامات املُرت ِّتبة على املُ� ّؤ�س�سة �أو جمل�س �إدارته،
والنا�شئة قبل العمل بهذا املر�سوم ،ورفع تقرير يف هذا ال�ش�أن �إلى املجل�س ليتولى اتخاذ
نا�سبة ب�ش�أنها.
القرارات املُ ِ
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()9
ُي�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
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الإلغاءات
املادة ()10
�أُ -يلغى مبوجب هذا املر�سوم ،الت�شريعات التالية:
 .1املر�سوم رقم ( )12ل�سنة  1996ب�ش�أن �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة عا ّمة ُتعرف با�سم «الفيكتوري».
�	.2أمر تعيني رئي�س م�ؤ�س�سة الفيكتوري املُ�ؤ ّرخ يف  25دي�سمرب .1996
 .3قرار رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الفيكتوري املُ�ؤ ّرخ يف 30
يناير .2017
 .4قرار رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي ب�ش�أن تعيني وا�ستبدال �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة
الفيكتوري املُ�ؤ ّرخ يف � 23أبريل .2019
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.
ج -ي�ستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا للمر�سوم رقم ( )12ل�سنة
 1996املُ�شار �إليه� ،إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم ،والأنظمة والقرارات
واللوائح املعمول بها لدى النادي ،وذلك �إلى حني ُ�صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي
حتل حملها.
وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()11
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ
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مر�سوم رقم ( )35ل�سنة 2019
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم رقم ( )21ل�سنة 2016
ب�ش�أن
جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي
__________

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

املواد املُ�ستبدلة
املادة ()1
الن�صان التاليان:
ُي�ستبدل بن�ص املادتني ( )1و( )3من املر�سوم الأ�صليّ ،
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي
الإمارة
 :القانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي.
القانون
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :مركز دبي للأمن االقت�صادي.
املركز
جمل�س الإدارة  :جمل�س �إدارة املركز.
 :رئي�س جمل�س الإدارة.
الرئي�س	
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املُدير التنفيذي  :املُدير التنفيذي للمركز.
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()3
ال�سلطة ال ُعليا للمركز ،يتولى الإ�شراف العام على �أعماله ون�شاطاته،
�أُ -يعترب جمل�س الإدارة ُّ
وال�سلطات املُق ّررة للمركز ُمبوجب القانون والت�شريعات
والتح ُّقق من �أداء املهام وال�صالح ّيات ُّ
ال�صادرة ُمبقت�ضاه ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة للمركز ،واخلطط اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والربامج
 .1اعتماد ِّ
واملُبادرات التي من �ش�أنها حتقيق �أهداف القانون.
خت�صة
�	.2إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للمركز وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى اجلهات املُ ّ
يف الإمارة العتمادهما.
�	.3إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ،ورفعه للمجل�س التنفيذي العتماده.
 .4املُوافقة على الأنظمة واللوائح املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي الإدار ّية
اخلا�صة باملركز.
واملال ّية والفن ّية ،مبا يف ذلك �أنظمة ال ُعقود وامل�شاريع واملُزايدات
ّ
 .5اعتماد نظام ُ�ش�ؤون املوارد الب�شر ّية ملُ ّ
وظفي املركز.
 .6اعتماد اخلدمات والأعمال والأن�شطة التي يقوم بها املركز.
ُ .7مراجعة تقارير الأداء ال�سنو ّية للمركز ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
ومهامها
 .8ت�شكيل اللجان الفرع ّية وفرق العمل الدائمة �أو املُ�ؤ ّقتة ،وحتديد اخت�صا�صاتها
ِّ
نا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص.
و�آل ّية عملها ،واال�ستعانة مبن يراه ُم ِ
�	.9أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف القانون.
ب -يجوز ملجل�س الإدارة تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
�إلى �أي من �أع�ضا ِئه �أو املُدير التنفيذي ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.

ُتلغى املادة ( )5من املر�سوم الأ�صلي.
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ
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مر�سوم رقم ( )36ل�سنة 2019
بتعيني
رئي�س هيئة ال ّثقافة ُ
والفنون يف دبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال ّثقافة وال ُفنون يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )11ل�سنة  2014بتعيني رئي�س جمل�س �إدارة هيئة ال ّثقافة وال ُفنون يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )12ل�سنة  2014بتعيني نائب رئي�س جمل�س �إدارة هيئة ال ّثقافة وال ُفنون يف
دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني الرئي�س
املادة ()1
ُتعينّ ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي� ًسا لهيئة ال ّثقافة وال ُفنون يف دبي.

اخت�صا�صات الرئي�س
املادة ()2
يتولى رئي�س هيئة ال ّثقافة وال ُفنون يف دبي ممُار�سة املهام وال�صالح ّيات املُق ّررة لرئي�س جمل�س
الإدارة وال ُع�ضو املُنتدب املُح ّددة يف القانون رقم ( )6ل�سنة  2008املُ�شار �إليه ،بالإ�ضافة �إلى �أي
مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من احلاكم.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى املر�سوم رقم ( )11ل�سنة  2014واملر�سوم رقم ( )12ل�سنة  2014املُ�شار �إليهما ،كما ُيلغى �أي
ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()4
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ � 5سبتمرب  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/19/19 10:42 AM
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مر�سوم رقم ( )37ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة ُمدير عام ُ�سلطة دبي للتطوير
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن ُ�سلطة دبي للتطوير،
وعلى املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2017بتعيني ُمدير عام ُ�سلطة دبي للتطوير،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء خدمة املُدير العام
املادة ()1
ُتنهى خدمة ال�س ّيد /عبداهلل �أحمد احل ّبايُ ،مدير عام ُ�سلطة دبي للتطوير.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/19/19 10:42 AM
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مر�سوم رقم ( )39ل�سنة 2019
برتقية
ق�ضاة يف حماكم دبي

__________
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية ُ
حلكومة دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني يف �إمارة دبي
وتعديالتها،
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

ترقية ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية الأُول
املادة ()1
ُير ّقى قا�ضيا املحاكم االبتدائ ّية «الأُول» التالية �أ�سما�ؤهُ ما:
 .1حممد عبيد �سليمان حمد املطوع.
�	.2أحمد حممود حممد احلاج حممـد.
�إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقا�ضي ا�ستئناف ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول
درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009املُ�شار
�إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ترقية ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية
املادة ()2
ُير ّقى ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية التالية �أ�سما�ؤهُ م:
 .1نا�صر حممد �سيـف حممـد ال�شحي.
 .2داود �سليمان علي �أحمـد احلمـادي.
� .3سعود �سامل �سعود �سعيـد اجلابـري.
 .4خالد عبيد حممد خلفان املطيوعي.
�	.5أحمد �سعيد �سليم را�شد املزروعي.
 .6ولي ــد علــي م ــحم ــد البـدواوي.
� .7سيــف علي حممـد �أحمــد ال�شحي.
 .8حممـد مهيـر �سيـف بنوا�س الكتبي.
 .9حممد ح�سني حممد �سليمان عبداهلل.
 .10في�صل جمعة خمي�س علي العجمي.
�إلى بداية مربوط الدرجة اخلام�سة لقا�ضي ابتدائي �أ ّول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة 2009
وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة 2009
املُ�شار �إليهما.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2020و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/19/19 10:42 AM
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مر�سوم رقم ( )40ل�سنة 2019
برتقيـة
�أع�ضاء نيابة

__________
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية ُ
حلكومة دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )3ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ال ِّنيابة العا ّمة املُواطنني يف
�إمارة دبي،
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

ترقية وكالء النِّيابة الأُول
املادة ()1
ُير ّقى وكالء ال ِّنيابة الأُول التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1عبداهلل علي حممــد بن �سامليـن ال�سويــدي.
 .2خال ــد عبداهلل �أحم ــد �شهيـ ــل القحطــاين.
 .3ح�سن �صالح ح�سن �صالح الظفري الظفريي.
 .4حممـ ــد ح�سي ـ ــن علي ح�سي ــن احلمادي.
 .5علـي حمم ــد خاطـر زاهـ ــد احلم ـ ــادي.
 .6جم ــال يـو�سـف حممـ ــد عبداهلل �شرفـ ــاء.
 .7فري ـ ــده ثاين بخيـ ــت مبارك ال�سوي ــدي.
�	.8آمنـ ــة �سيف حمي ــد بوع�صيـ ــبه �آل علي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .9ب�شائـ ــر عـي ــ�سى م ــحم ـ ــد احلم ـ ــادي.
�	.10أبوبكر �أحمـ ــد عبداهلل �أحم ـ ــد احلم ــادي.
 .11هي ـ ــفاء حمم ـ ــد عبــدالرحمن املرزوقي.
 .12م ـ ـي ـ ــثاء عـ ـل ـ ــي مب ـ ــارك عـ ـل ـ ــي.
�	.13أحمـ ــد را�شد خميـ ــ�س را�شـد ال�سوي ـ ــدي.
 .14وليـ ــد عبدالعزيـ ــز حممد عبداهلل النيباري.
�	.15أمـ ـيـ ــنة مـن�صـ ــور �إبــراهيـ ـ ــم �أهلـ ــي.
 .16حم ــد عبيـ ــد �سعي ـ ــد بن فريـ ــ�ش الكتبي.
�	.17إبراهي ـ ــم عبــداهلل غانـم �سي ـ ــف الزعابي.
�	.18آمن ـ ــة جمع ـ ــة ح�س ــن خمي ــ�س بوكتارة.
 .19ثريا عبــدالرحيــم عبـدالكريــم الزرعــوين.
 .20حنان حممد ال�سيد �أحمد عبدالرحيم الها�شمي.
 .21كليـ ـ ـثـ ــم عب ـ ــداهلل مـ ــحم ـ ــد ح�س ـ ــن.
 .22خلفان �سيـ ــف خلفان احلري ـ ــمل ال�شام�سي.
 .23ح�سي ـ ــن يو�س ــف �أحم ـ ــد علي عب ـ ــداهلل.
 .24عي ــ�سى عبداهلل جم ـ ــعة علي الدو�س ـ ــري.
 .25ح�سي ــن حمم ــد ح�سـ ــن بن متي ــم التميمي.
 .26غان ـ ــم عبداهلل جمـ ــعة بن جبــر املهيـري.
 .27حـ ـمـ ــدة مــحم ـ ــد عبدالرحي ـ ــم �أهـ ــلي.
�ساعد ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة 2009
�إلى بداية مربوط الدرجة اخلام�سة لرئي�س نيابة ُم ِ
وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ال ِّنيابة العا ّمة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ()3
ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2020و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )21ل�سنة 2019
باعتماد
النِّظام الأ�سا�سي ملُ� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلري ّية والإن�سان ّية
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  1997ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلري ّية والإن�سان ّية وتعديالته،
قررنا ما يلي:

اعتماد النِّظام الأ�سا�سي
املادة ()1

مبوجب هذا القرار «النِّظام الأ�سا�سي ملُ� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
ُيعتمد ُ
اخلري ّية والإن�سان ّية» املُلحق ،مبا يت�ض ّم ُنه من قواعد و�أحكام.

ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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النِّظام الأ�سا�سي ملُ� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلري ّية والإن�سان ّية
__________

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا ال ِّنظام ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
الدولة  :دولة الإمارات العربية املتحدة.
ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم � :صاحب ُّ
املُ� ّؤ�س�سة ُ :م� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلري ّية والإن�سان ّية.
املجل�س	  :جمل�س �أمناء املُ� ّؤ�س�سة.
الرئي�س	  :رئي�س املجل�س.
ال ُع�ضو ُ :ع�ضو املجل�س.
املُدير العام ُ :مدير عام املُ� ّؤ�س�سة.
�أهداف واخت�صا�صات املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()2
تهدف املُ� ّؤ�س�سة �إلى تقدمي منوذج ُمتم ّيز يف خدمة املُحتاجني و ُم�ساعد ِتهِم ،ويكون لها يف �سبيل ذلك
القيام مبا يلي:
 .1تقدمي املُ�ساعدات واخلدمات الإن�سان ّية واخلري ّية لأي م�شروع �أو جهة خري ّية ،داخل الدولة �أو
خارجها.
 .2املُ�ساهمة يف �إن�شاء امل�ساجد واملُ�ست�شفيات واملدار�س وحفر الآبار ،وغريها من امل�شاريع
اخلري ّية التي من �ش�أنها العمل على تطوير وتنمية املُجتمعات �إن�ساني ًا.
ال�صالت وال ّروابط
أوجه الإح�سان ،وتقوية ِّ
 .3الإ�سهام املادي واملعنوي يف جميع جماالت الرب و� ُ
الإن�سان ّية بني املُ� ّؤ�س�سة واملُ� ّؤ�س�سات اخلري ّية الأخرى.
 .4القيام ب�أعمال الإغاثة يف الأماكن التي تتع ّر�ض للكوارث وال ّنكبات.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

اجتماعات املجل�س
املادة ()3
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرة واحدة على الأقل كل ()4
بح�ضور �أغلب ّية
�أربعة �أ�شهر ،و ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،وتكون اجتماعا ُته �صحيحة ُ
�أع�ضائه ،على �أن يكون ال ّرئي�س �أو نائبه من بينهم.
�صدر املجل�س قراراته وتو�صياته ب�أغلب ّية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
ُي ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأ�صوات ُي ّ
نا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ُ
حل�ضور اجتماعات
يجوز للرئي�س دعوة من يراه ُم ِ
املجل�س ،دون �أن يكون له حق الت�صويت.
ُت ّدون قرارات وتو�صيات و ُمناق�شات املجل�س يف حما�ضر ُيو ِّقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء
احلا�ضرون.
ِ
يكون للمجل�س �أمني لل�سر ،يتولى مُهِ ّمة توجيه ال ّدعوة ُ
حل�ضور اجتماعاته ،وتدوين حما�ضر
و�س ِجالته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من الرئي�س.
اجتماعاته ،وحفظ قيوده ِ

اخت�صا�صات الرئي�س
املادة ()4
ُتناط بالرئي�س املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1رئا�سة اجتماعات املجل�س.
 .2متثيل املُ� ّؤ�س�سة �أمام الغري.
 .3الإ�شراف العام على ُح�سن �سري العمل يف املُ� ّؤ�س�سة.
 .4الت�صديق على حما�ضر االجتماعات الدور ّية للمجل�س ،وتقرير ُمد ِّقق احل�سابات واملُوازنة
ال�سنوي ،وعر�ضه على املجل�س.
واحل�ساب اخلتامي ّ
�	.5أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من احلاكم.
اخت�صا�صات نائب الرئي�س
املادة ()5
�سبب من
يمُار�س نائب الرئي�س مهام و�صالح ّيات الرئي�س يف حال ُ�شغور من�صبه �أو غيابه لأي ٍ
الأ�سباب.
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واجبات الأع�ضاء
املادة ()6
�أ -على ال ُع�ضو ُمناق�شة املوا�ضيع املطروحة على جدول �أعمال املجل�س ،و�أن ُيقدِّ م ما يراه من
ُمقرتحات ب�ش�أن هذه املوا�ضيع �أو الإجراءات املُتع ِّلقة بتنفيذها.
ب -يكون لل ُع�ضو احلق يف �إعطاء �صو ِته باملُوافقة �أو ال ّرف�ض عند الت�صويت على قرارات وتو�صيات
املجل�س ،و ُيعترب االمتناع عن الت�صويت مبثابة ال ّرف�ض ،وله �أن يط ُلب ت�سجيل اعرتا�ضه يف
حم�ضر االجتماع وبيان �أ�سباب االعرتا�ض.
�إ�سقاط ال ُع�ضو ّية
املادة ()7
ت�س ُقط ال ُع�ضو ّية يف املجل�س يف �أي من احلاالت التالية:
 .1الوفاة.
 .2اال�ستقالة.
�	.3إذا تخ ّلف ال ُع�ضو عن ُح�ضور اجتماعات املجل�س ( )3ثالث مرات ُمتتالية �أو (� )6ست مرات
ُم ِّ
ال�سنة الواحدة ،دون ُعذر يقب ُله املجل�س.
تقطعة خالل ّ
املُدير العام
املادة ()8
�أ -يكون لل ُم� ّؤ�س�سة ُمدير عامُ ،يعينّ بقرار من املجل�س.
بُ -تناط باملُدير العام املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1الإ�شراف املُبا�شر على ُح�سن �سري العمل يف املُ� ّؤ�س�سة وعلى العاملني فيها.
ال�سنو ّية واملرحل ّية التي يعتمدها املجل�س.
ُ .2متابعة تنفيذ ِّ
ال�سيا�سات واخلطط والربامج ّ
خُاطبة اجلهات الر�سم ّية وغريها يف ُكل ما يتع ّلق بعمل املُ� ّؤ�س�سة.
 .3م
نا�سب ًا من املُحامني.
 .4متثيل املُ� ّؤ�س�سة �أمام اجلهات الق�ضائ ّية ،وتوكيل من يراه ُم ِ
�	.5إعداد تقرير �سنوي عن �إجنازات املُ� ّؤ�س�سة و�أعمالها ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
�	.6أي مهام �أخرى تتع ّلق ب�أهداف املُ� ّؤ�س�سة ،يتم تكلي ُفه بها من املجل�س �أو الرئي�س.
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ُ�شروط تعيني املُدير العام
املادة ()9
ُي�شرتط لتعيني املُدير العام ،ما يلي:
�	.1أن يكون من ُمواطني الدولة.
�	.2أن يتمتّع بالأهل ّية القانون ّية الكاملة.
�	.3أال يقل ُعمره عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالد ّية.
وال�سلوك ،ومل ي�سبق ا ُ
م ّلة ّ
بال�شرف �أو
حلكم عليه يف جناية �أو جرمية خُ ِ
�	.4أن يكون ح�سن ِّ
ال�سرية ُّ
الأمانة ،ما مل ي ُكن قد ُر ّد �إليه اعتباره.
اجلهاز الإداري
املادة ()10
يتك ّون اجلهاز الإداري لل ُم� ّؤ�س�سة من عدد من املُ ّ
وحقوقهم
وظفني ،يتم حتديد ُ�شروط تعيينهم ُ
وواجباتهم ُمبوجب الئحة يعتمدها املجل�س لهذه الغاية.
مُمتلكات املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()11
�أ�	-أموال املُ� ّؤ�س�سة املنقولة وغري املنقولة ُملك لها ،ولي�س للرئي�س �أو �أي من الأع�ضاء �أو العاملني
يف املُ� ّؤ�س�سة ح ٌّق فيها.
ب -ال يجوز الت�ص ُّرف يف �أي من �أموال املُ� ّؤ�س�سة املنقولة �أو غري املنقولة بالبيع �أو الرهن �أو التنا ُزل
نوع من �أنواع الت�ص ُّرفات القانون ّية �إال بقرا ٍر من املجل�س ،ومبا يتّفق مع
�أو اال�ستبدال �أو ب�أي ٍ
�أهداف املُ� ّؤ�س�سة.
تعديل النِّظام الأ�سا�سي
املادة ()12
يجوز للمجل�س تعديل �أحكام هذا ال ِّنظام ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،با�ستثناء ما يتع ّلق منها مبقر
املُ� ّؤ�س�سة �أو �أهدافها �أو وجودها ،على �أن يتم اعتماد هذه التعديالت بقرار من احلاكم.
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قرار �إداري رقم ( )684ل�سنة 2019
ب�ش�أن
منح بع�ض الأ�شخا�ص �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009ب�ش�أن التعرفة املوحدة ال�ستخدام املوا�صالت
العامة يف �إمارة دبي ،و ُي�شار �إليه فيما بعد بـ «القرار»،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت.
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح الأ�شخا�ص املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب من قبل م�ستخدمي ال�سكك احلديدية يف �إمارة
دبي باملخالفة لأحكام القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
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االلتزام مبا يلي:
�	.١أحكام القرار امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .٢التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام القرارامل�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها
عليهم ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .٣ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .٤تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .٥اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .٦حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .٧التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.٨إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .٩عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة القطارات بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار ،مبا يف ذلك:
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�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  4نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  7ربيع الأول  1441هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية
للأ�شخا�ص املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

الني روز �شوا

20065205

موظف خدمة العمالء

2

كيم اليك�سي�س مانزون

20067456

موظف خدمة العمالء

3

ان�شريينا اقوينو �ساروى

20069709

موظف خدمة العمالء

4

جون جاك�س بورا�س

20070540

موظف خدمة العمالء

5

اجني�س جافيلو�سا انريكويز

20069964

موظف خدمة العمالء

6

علي وقار حممد وقار

20071055

موظف خدمة العمالء

7

اي�سورا جايا�شان توما�س

20071052

موظف خدمة العمالء

8

جينيفر ماناالجن كاتو

20071373

موظف خدمة العمالء

9

لوفيلينا ماي باجنيلينان

20080629

م�شرف حماية الإيرادات

10

نبيلة علي �سيد علي

10064391

م�شرف حماية الإيرادات

11

حممد �سامل الزيودي

20089116

مفت�ش تذاكر

12

منوي ح�سني عبداهلل

20089165

مفت�ش تذاكر

13

حلمي حيدر الب�شرحي

20096263

مفت�ش تذاكر

14

فاطمة ح�سن حممد

20097914

مفت�ش تذاكر

15

حممد نا�صر مثنى

20099231

مفت�ش تذاكر
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