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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )3ل�سنة  2018بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن ٥تنظيم ال�صناعة الأمنية يف �إمارة دبي.
قرارات
 -قرار رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن التعوي�ض عن لوحات مركبات الأجرة يف �إمارة دبي.

٧

املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي ١١للطريان املدين.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )11ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي ملركز الإمارات ١٤العاملي لالعتماد.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة  2018بتعيني �أع�ضاء جمل�س مديري هيئة املعرفة ١٧والتنمية الب�شرية يف دبي.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
جمل�س دبي الريا�ضي
 قرار رقم ( )1ل�سنة  2018ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة جممع حمدان بن حممد بن ١٩را�شد الريا�ضي.
�سلطة مدينة دبي املالحية
 قرار �إداري رقم ( )3ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة مدينة دبي املالحية ٢٤�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )3ل�سنة 2018
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تنظيم ال�صناعة الأمن ّية يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمن ّية يف �إمارة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

املادة املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل ِبن�ص املادة ( )21من القانون رقم ( )12ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،الن�ص التايل:
العقوبات الإدار ّية
املادة ()21
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب ُكل من ُيخالف �أحكام
هذا القانون والال ِئحة التنفيذ ّية والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوج ِبهِ ما بغرامة مال ّية ال تزيد على
( )500٫000خم�سمئة �ألف درهم.
بُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال ُمعاودة ارتكاب
املُخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سا ِب َقة لها ،ومبا ال تزيد يف
حدِّ ها الأق�صى على ( )1٫000٫000مليون درهم.
جُ -يحدِّ د رئي�س املجل�س التنفيذي بقرا ٍر ي�صدُر عنه الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا
القانون والال ِئحة التنفيذ ّية والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوج ِبهِ ما ،والغرامة املال ّية املُق ّررة لكل من
تلك الأفعال.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�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  27مار�س 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رجب 1439هـ
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قرار رقم ( )8ل�سنة 2018
ب�ش�أن
التعوي�ض عن لوحات مركبات الأجرة يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995يف �ش�أن ال�سري واملُرور والئحته التنفيذ ّية
وتعديالتهما،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملُوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى الأمر ال�صادر عن �صاحب ال�سمو حاكم دبي بتاريخ  14مايو  ،1996املتعلق بتنظيم ترخي�ص
مركبات الأجرة يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملُوا�صالت.
الهيئة
املُدير العام ُ :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املُديرين.
مركبة الأجرة  :املركبة اخلفيفة املُع ّدة لنقل الركاب نظري تعرفة محُ ّددة من الهيئة.
�صد ُرها الهيئة لال�ستدالل على مركبة الأجرة.
اللوحة
 :اللوحة التي ُت ِ
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي مت ت�سجيل اللوحة با�سمه.
املُ�ستفيد
اللوحة املحفوظة  :اللوحة غري املُ�ستخدمة من الهيئة نتيجة تع ّذر الو�صول �إلى املُ�ستفيد �أو ورث ِته.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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البدل ال�شهري  :املبلغ املايل الذي يتم �صر ُفه �شهري ًا �إلى املُ�ستفيد نظري ا�ستخدام الهيئة للوحة
العائدة له.
 :املبلغ املايل الذي يتم �صرفه �إلى املُ�ستفيد �أو ورثته ملرة واحدة ،نظري التنازل
التعوي�ض
للهيئة عن اال�ستفادة من اللوحة.
ا�ستخدام اللوحة والتعوي�ض عنها
املادة ()2
�أ -يقت�صر ا�ستخدام اللوحات يف الإمارة على الهيئة �أو �أي جهة �أخرى تحُ دِّ دها �أو تتعاقد معها.
ب -يكون ا�ستخدام الهيئة للوحات العا ِئدة للم�ستفيدين �أو ورثتهم وقت العمل بهذا القرار نظري
ما يلي:
� ٍّأي مِ ّ
 .1البدل ال�شهري الذي تحُ دِّ ده الهيئة نظري ا�ستخدامها للوحة ،يف حال عدم تنازل املُ�ستفيد
عنها.
 .2التعوي�ض البا ِلغ ِمقدا ُره ( )170٫000مئة و�سبعون �ألف درهم ،يف حال تنازل املُ�ستفيد
يف حياته �أو ورثته عن اال�ستفادة من اللوحة ،ويجوز تعديل ِمقدار هذا التعوي�ض بالتن�سيق
مع دائرة املالية.
ج -يقت�صر حق الورثة يف جميع الأحوال على التعوي�ض دون البدل ال�شهري.
التنازل عن اللوحة
املادة ()3
يتم التنازل للهيئة عن اال�ستفادة من اللوحة من ِق َبل املُ�ستفيد �أو ورث ِته وفق ًا لل ّنموذج املُع ّد لدى
الهيئة لهذا الغر�ضُ ،مرفق ًا به جميع املُ�ستندات التي تطلبها.
�إجراءات �سحب اللوحة املحفوظة وا�ستخدامها
املادة ()4
�أ -يحق للهيئة �سحب اللوحة املحفوظة لديها وا�ستخدامها ،وذلك بعد �إخطار املُ�ستفيد �أو ورث ِته
وا�سعتي االنت�شار ،وذلك ملُراجعة الهيئة خالل
مبوجب �إعالنُ ،ين�شر يف �صحيفتني يوم ّيتني ِ
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإعالن.
ب -ي�ستحق املُ�ستفيد نظري �سحب الهيئة للوحة املحفوظة البدل ال�شهري يف حال �إبداء رغب ِته
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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باحل�صول على هذا البدل ،يف حني �أ ّنه ي�ستحق التعوي�ض يف حال تنا ُز ِله عن اللوحة للهيئة �أو
ت� ّأخره عن ُمراجع ِتها خالل املُهلة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
ينح�صر ا�ستحقاق الورثة نظري �سحب الهيئة للوحة املحفوظة وا�ستخدامها بالتعوي�ض املُق ّرر
ج-
ِ
مبوجب البند ( )2من الفقرة (ب) من املادة ( )2من هذا القرار.
مراحل �صرف التعوي�ض
ِ
املادة ()5
مراحل �صرف التعوي�ض لل ُم�ستفيد �أو ورث ِته ،على �أن
تحُ دِّ د الهيئة بقرار ي�صدُر عن املُدير العام ِ
يت�ض ّمن هذا القرار ما يلي:
 .1تاريخ تطبيق ُكل مرحلة.
 .2ال ِفئات امل�شمولة يف ُكل مرحلة.
� .3ضوابط و�إجراءات ُكل مرحلة.
التقادم
املادة ()6
يحق لل ُم�ستفيد �أو ورث ِته املُطالبة ِبقيمة املبالغ املُ�ستح ّقة ل ُهم ،التي مل ي�ست ِلموها من الهيئة عن
ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ املُطالبة �سوا ًء ا�ستح ّقت املبالغ املُطالب بها قبل �أو بعد العمل
بهذا القرار ،وال ُت�سمع دعوى املُطالبة باملبالغ ال�شهرية �أو التعوي�ض املُ�ستحق بعد ُم�ضي ( )5خم�س
�سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها بدون ُعذر �شرعي.
التظ ّلم
املادة ()7
لكل ذي م�صلحة التظ ّلم ّ
خطي ًا لدى املُدير العام من القرارات والإجراءات املُتّخذة بح ّقه مبوجب
هذا القرار والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو
الإجراء املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من ِق َبل
جلنة ُي�ش ِّكلها املُدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صا ِدر ب�ش�أن التظ ّلم ِنهائي ًا.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()8
�صدر املُدير العام القرارات الالزِمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ُي ِ
الن�شر وال�سريان
املادة ()9
ن�شره.
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به بعد (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ِ
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  27مار�س 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رجب 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة 2018
باعتماد
الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان املدين
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهج ّية اعتماد الهياكل التنظيم ّية
للجهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان
املدين،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان املدين املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()2
يكون ملُدير عام هيئة دبي للطريان املدين �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا
يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيم ّية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب �أحكامه.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  27مار�س 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رجب 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )11ل�سنة 2018
باعتماد
الهيكل التنظيمي ملركز الإمارات العاملي لالعتماد
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�إن�شاء مركز الإمارات العاملي لالعتماد،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهج ّية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي ملركز الإمارات العاملي لالعتماد املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون للمدير التنفيذي ملركز الإمارات العاملي لالعتماد �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيم ّية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد
أحكامه.
مبوجب � ِ
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  27مار�س 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رجب 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة 2018
بتعيني
�أع�ضاء جمل�س ُمديري هيئة املعرفة والتنمية الب�شر ّية يف دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شر ّية يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )44ل�سنة  2006بتعيني رئي�س جمل�س املُديرين واملُدير العام لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شر ّية يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )23ل�سنة  2008بتعيني �أع�ضاء جمل�س ُمديري هيئة املعرفة
والتنمية الب�شر ّية يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شر ّية يف دبي،
قررنا ما يلي:
ُيعينّ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تعيني �أع�ضاء جمل�س املُديرين
املادة ()1
ُك ٌّل من التالية �أ�سما�ؤهم �أع�ضا ًء يف جمل�س ُمديري هيئة املعرفة والتنمية الب�شر ّية يف دبي:
معايل /جــمي ـ ــلة �سال ـ ــم املهي ـ ــري
الدكتور /وافـ ـ ــي داوود ج ـ ـعـ ـ ـفـ ــر
الدكتور /نــاجي حمـمـ ــد امل ـ ـه ـ ــدي
ال�س ّيد /عبـدالرحم ــن ح�سـ ــن عبـ ــداهلل
ال�س ّيد /مـ ــحمـ ــد �أح ـ ـمـ ــد درويـ ــ�ش
ال�س ّيد /عب ــدال�س ــالم مـحم ــد املـ ــري
ال�س ّيدة� /أمــل حمم ــد �سي ــف باحل�ص ــا
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.8
.9
.10
.11
.12
.13

ال�س ّيدة /فــاطمـ ــة �إبراهي ــم بالرهي ــف
ال�س ّيدة /فــاطم ـ ــة غـ ــانـ ــم املـ ــري
ال�س ّيدة /ه ـ ـنـ ــد عـ ـلـ ــي امل ـ ـعـ ــال
ال�س ّيد /حممد �سيف بو خازميه ال�سويدي
ال�س ّيد /واري ــن هال ــ�س ــي فـ ــوكـ ــ�س
ال�س ّيدة /ج ــوانا مارجريـ ــت مـ ــاهـ ــر

الإلغاءات
املادة ()2
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )23ل�سنة  2008املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  27مار�س 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رجب 1439هـ
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة مجُ َ َّمع حمدان بن حممد بن را�شد الريا�ضي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي الريا�ضي وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن جمل�س �إدارة مجُ َ َّمع حمدان بن حممد بن را�شد الريا�ضي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب َّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :جمل�س دبي الريا�ضي.
املجل�س	
 :رئي�س املجل�س.
الرئي�س	
 :مجُ َ َّمع حمدان بن حممد بن را�شد الريا�ضي.
املُ َج َّمع
جمل�س الإدارة  :جمل�س �إدارة املُ َج َّمع.
�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()2
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة املُج ّمع ،املُ�ش ّكل مبوجب القرار رقم ( )7ل�سنة  2010املُ�شار �إليه،
ليكون على النحو التايل:
رئي� ًسا
			
 .1ال�س ّيد� /أحمــد حممـد ال�شعفــار
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نائب ًا للرئي�س
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

			
 .2ال�س ّيد /نا�صر �أمان �آل رحمــة
 .3ال�س ّيد /علي حمم ــد املطــوع			
			
 .4ال�س ّيد /حمــمد �سليــمان املــال
			
 .5ال�س ّيد /ماهر عبد الكرمي جلفار
وذلك ملُ ّدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ِّ
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()3
�أ -يعمل جمل�س الإدارة وفق ًا لتوجيهات املجل�س ،ويخ�ضع للت�شريعات ال�صادرة عنه ،و�أي
ت�شريعات �أخرى نافذة يف الإمارة.
ب -على جمل�س الإدارة القيام ب�إجراءات اال�ستالم والت�سليم من جمل�س �إدارة املُ َج َّمع املُ�ش ّكل
مبوجب القرار رقم ( )7ل�سنة  2010املُ�شار �إليه ،وح�صر �أموال املُ َج ّمع املنقولة وغري املنقولة
وتدوينها يف ال�سجالت املُعتمدة لديه ،وتزويد املجل�س بتقرير ب�ش�أن تلك الأموال ،وحم�ضر
اال�ستالم والت�سليم املُعتمد من الطرفني.
ج -يتولى جمل�س الإدارة املهام وال�صالح ّيات التالية:
�	.1إعداد ال�سيا�سة العامة واخلطط اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية لل ُم َج َّمع ،ورفعها �إلى املجل�س
العتمادها ،و ُمتابعة تنفيذها.
اخلا�صة باملُ َج َّمع ،والإ�شراف على ُمتابعة
 .2اعتماد اخلطط الت�شغيل ّية واملُبادرات والربامج
ّ
تنفيذها.
 .3اقرتاح الت�شريعات التي مُت ِّكن املُ َج َّمع من تنفيذ خططه وبراجمه املُعتمدة ،ورفعها �إلى
املجل�س لإقرارها.
 .4اعتماد القرارات واللوا ِئح املُ ِّ
نظمة للعمل يف املُ َج َّمع يف النواحي الإدار ّية واملال ّية والف ّنية،
مبا يف ذلك النظام الأ�سا�سي لل ُم َج َّمع وقواعد �إدارة احل�سابات امل�صرف ّية.
�	.5إعداد البيانات املال ّية وم�شروع املُوازنة ال�سنو ّية واحل�ساب اخلتامي لل ُم َج َّمع ،ورفعها �إلى
املجل�س لإقرارها.
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�	.6إقرار الهيكل التنظيمي لل ُم َج َّمع ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
 .7اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُيقدِّ مها املُ َج َّمع ،ورف ِعها �إلى املجل�س لإقرارها.
أوا�صر التعاون والعالقات مع كافة الهيئات واملُ ّ
نظمات املحل ّية والإقليم ّية والدول ّية
 .8توثيق � ِ
ال�صلة بعمل املُ َج َّمع.
يف املجاالت ذات ِّ
 .9تعزيز الكفاءة الت�شغيل ّية لل ُم َج َّمع ،من خالل �إطالق ال�شراكات مع القطاعني العام
واخلا�ص.
 .10ا�ستقطاب الأحداث والفعال ّيات ال ُكربى �إقليم ّي ًا ودول ّي ًا والرتويج لتنظيمها و�إقام ِتها يف
املُ َج َّمع.
أن�ش َط ِته و�أداء املُ َج َّمع املايل ،ورفعه �إلى
 .11اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أعمال املُ َج َّمع و� ِ
املجل�س.
تخ�ص�صة الدائمة �أو املُ�ؤ َّقتة ،ملُعاون ِته يف �أداء
 .12ت�شكيل اللجان الفرع ّية وفرق العمل املُ ِّ
مهامه� ،سوا ًء من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو من غريهم ،وحتديد مهام تلك اللجان
ِّ
وفرق العمل و�صالح ّياتها و ُم ّدة عم ِلها.
�	.13أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكليفه بها من املجل�س.
د -يتولى رئي�س جمل�س الإدارة توزيع املهام على �أع�ضاء جمل�س الإدارة لت�سهيل وت�سيري الأعمال
اليوم ّية لل ُم َج َّمع.
اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()4
�أُ -يحدِّ د رئي�س جمل�س الإدارة زمان ومكان عقد اجتماعا ِته ،على �أال تقل عن ( )10ع�شر مرات
يف ال�سنة ،وتخ�ضع �صحة انعقاد اجتماعات جمل�س الإدارة لنظام العمل الذي ي�ضعه جمل�س
الإدارة يف هذا ال�ش�أن.
بُ -تد َّون اجتماعات وقرارات وتو�صيات جمل�س الإدارة يف حما�ضر ُيو ِّقع عليها رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة احلا�ضرين لالجتماع.
ج -يختار رئي�س جمل�س الإدارة من بني ُم ّ
وظفي املجل�س �أو املُ َج َّمع ُمق ِّرر ًا ملجل�س الإدارة ،يتولى
توجيه الدعوة لأع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله وحترير
حما�ضر اجتماعاته ،و ُمتابعة تنفيذ قراراته وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من
رئي�س جمل�س الإدارة.
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د -ي�ضع جمل�س الإدارة نظام ًا لعمل املجل�س ،على نحو يمُ ِّك ُنه من ُمزاولة املهام وال�صالح ّيات
املنوطة به مبوجب هذا القرار والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة بكل كفاءة وفاعل ّية.
اخلربة واالخت�صا�ص� ،سوا ًء من بني
هـ -يجوز ملجل�س الإدارة اال�ستعانة مبن يراه ُمنا�سب ًا من ذوي ِ
ُم ّ
وظفي املجل�س �أو املُ َج َّمع �أو من غريهم ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف ُمداوالت جمل�س
الإدارة.
التقارير الدورية
املادة ()5
يرفع جمل�س الإدارة �إلى املجل�س تقرير ًا دور ّي ًا بنتائج �أعماله و�إجنازاته وقراراته وتو�صياته،
واج ُهه ،وا ُ
نا�سبة لتجاوز هذه ال�صعوبات
حللول التي يراها ُم ِ
وال�صعوبات والعقبات والعراقيل التي ُت ِ
والعقبات والعراقيل ،ليت�س ّنى للمجل�س اتخاذ ما يراه ُمنا�سب ًا ب�ش�أنها.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()6
با�ستثناء القرارات التي يخت�ص جمل�س الإدارة ب�إ�صدارها وفق ًا لأحكام هذا القرارُ ،ي�صدر نائب
الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()7
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()8
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
�صدر يف دبي بتاريخ  28مار�س 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1439هـ
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قرار �إداري رقم ( )3ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة مدينة دبي املالحية
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

رئي�س �سلطة مدينة دبي املالحية
بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2007ب�إن�شاء مدينة دبي املالحية ،وي�شار �إليها فيما بعد
ب ـ «املدينة»،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2010ب�ش�أن ترخي�ص الو�سائل البحرية يف �إمارة دبي،
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 ( )11ل�سنة  2013ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ()11
ل�سنة  2010ب�ش�أن ترخي�ص الو�سائل البحرية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )63ل�سنة  2016ب�ش�أن امل�ساعدات املالحية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح موظفو �سلطة املدينة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات التالية:
 .1القانون رقم ( )11ل�سنة  2010امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )11ل�سنة  2013امل�شار �إليه.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )63ل�سنة  2016امل�شار �إليه.
و ُي�شار �إليها فيما بعد ب ـ «الت�شريعات».

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق ًا لأحكام املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الت�شريعات ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات بالواجبات التي تفر�ضها عليهم ،وعدم
خمالفتهم لأحكامها.
� .3ضبط املخالفات املُكل ّفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور 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 ّ�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي ل�سلطة املدينة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف
ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام 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.
�سلطان �أحمد بن �سليم
رئي�س �سلطة مدينة دبي املالحية
�صدر يف دبي بتاريخ  21مار�س 2018م
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  4رجب 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي �سلطة املدينة املمنوحني �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية
م

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

1

جايا كري�شنا امبا ال�سريي فيجايان

م�ساح بحري

2

جن�سن انطوين انطوين

مفت�ش بحري

3

خمي�س عبداهلل �سامل املجنون الظنحاين

مفت�ش بحري

4

يون�س خمي�س خمي�س حممد

�ضابط بحري

5

�سيد حممد عظيم

�ضابط اول – بحري

6

�سيد غالم حممد

مفت�ش بحري

7

نظر الإ�سالم حممد

م�ساح – �إدارة عمليات الر�سو

8

عبداهلل عبدالرحمن احمد علي

�ضابط – الرتخي�ص

9

عبدالرحمن عبداهلل حممد عبا�س

تنفيذي -الرتخي�ص

10

حممد بن علي اوالد علي

�ضابط � -إدارة عمليات الر�سو

11

كري�شنا كومار مينون

مفت�ش بحري

12

حممد نوا�س نظيم الدين

مفت�ش بحري

13

�سلطان ابراهيم جعفر طالب �إبراهيم

مفت�ش بحري

14

ميان حممد بات�ش

م�ساح بحري

15

حيدر علي ميان

م�ساعد  -احلركة املالحية

16

�شيخ خالد ابراهيم احمد عبد القادر

�ضابط – �إدارة حركة املرور البحرية

17

حممد را�شد احمد املال

�ضابط الت�سجيل والرتخي�ص

18

عامر �صالح حممد ابراهيم �سارجن

�ضابط – الرتخي�ص
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