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�لعدد )430( - �ل�سنة )٥٢( - ٢3 رجب  143٩هـ - �ملو�فق ٩ �أبريل ٢01٨م 3 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ملحتويات 

�ساحب �ل�سمو حاكم دبي
قو�نني

- ق�نون رقم )3( ل�شنة 2018 بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )12( ل�شنة 2016 ب�ش�أن 
تنظيم ال�شن�عة الأمنية يف اإم�رة دبي.

قر�ر�ت
- قرار رقم )8( ل�شنة 2018 ب�ش�أن التعوي�ض عن لوح�ت مركب�ت الأجرة يف اإم�رة دبي.

�ملجل�ص �لتنفيذي
قر�ر�ت

دبي  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�شنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار   -
للطريان املدين.

- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )11( ل�شنة 2018 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي ملركز الإم�رات 
الع�ملي لالعتم�د.

- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )12( ل�شنة 2018 بتعيني اأع�ش�ء جمل�ض مديري هيئة املعرفة 
والتنمية الب�شرية يف دبي.

ت�سريعات �جلهات �حلكومية
جمل�ص دبي �لريا�سي

- قرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�ش�أن اإع�دة ت�شكيل جمل�ض اإدارة جممع حمدان بن حممد بن 
را�شد الري��شي.

�سلطة مدينة دبي �ملالحية
- قرار اإداري رقم )3( ل�شنة 2018 ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �شلطة مدينة دبي املالحية 

�شفة ال�شبطية الق�ش�ئية.
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قانون رقم )3( ل�سنة ٢01٨
بتعديل بع�ص �أحكام �لقانون رقم )1٢( ل�سنة ٢016

ب�ساأن
تنظيم �ل�سناعة �لأمنّية يف �إمارة دبي

__________

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

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )12( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم ال�شن�عة الأمنّية يف اإم�رة دبي،

ُن�سدر �لقانون �لتايل:
�ملادة �ملُ�ستبدلة

�ملادة )1(
ُي�شتبدل ِبن�ض امل�دة )21( من الق�نون رقم )12( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه، الن�ض الت�يل:

�لعقوبات �لإد�رّية
�ملادة )٢1(

مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة اأ�شد ين�ض عليه� اأي ت�شريع اآخر، ُيع�قب ُكل من ُيخ�لف اأحك�م  اأ-  
هذا الق�نون والالِئحة التنفيذّية والقرارات ال�ش�ِدرة مُبوجِبِهم� بغرامة م�لّية ل تزيد على 

)500٫000( خم�شمئة األف درهم.
ُت�ش�عف قيمة الغرامة املن�شو�ض عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة يف ح�ل ُمع�ودة ارتك�ب  ب-  
له�، ومب� ل تزيد يف  ال�ش�ِبَقة  املُخ�لفة  ارتك�ب  ت�ريخ  املُخ�لفة ذاته� خالل �شنة واحدة من 

ه� الأق�شى على )1٫000٫000( مليون درهم. حدِّ
د رئي�ض املجل�ض التنفيذي بقراٍر ي�شُدر عنه الأفع�ل التي ُترتكب ب�ملُخ�لفة لأحك�م هذا  ُيحدِّ ج-  
الق�نون والالِئحة التنفيذّية والقرارات ال�ش�ِدرة مُبوجِبِهم�، والغرامة امل�لّية املُقّررة لكل من 

تلك الأفع�ل.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )٢(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 27 م�ر�ض 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1439هـ
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قر�ر رقم )٨( ل�سنة ٢01٨
ب�ساأن

�لتعوي�ص عن لوحات مركبات �لأجرة يف �إمارة دبي
__________

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

بعد الطالع على الق�نون الحت�دي رقم )21( ل�شنة 1995 يف �ش�أن ال�شري واملُرور ولئحته التنفيذّية 
وتعديالتهم�،

وعلى الق�نون رقم )5( ل�شنة 1995 ب�إن�ش�ء دائرة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )17( ل�شنة 2005 ب�إن�ش�ء هيئة الطرق واملُوا�شالت وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي،
وعلى الأمر ال�ش�در عن �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي بت�ريخ 14 م�يو 1996، املتعلق بتنظيم ترخي�ض 

مركب�ت الأجرة يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:

: اإم�رة دبي.  الإم�رة 
: هيئة الطرق واملُوا�شالت. الهيئة 

: ُمدير ع�م الهيئة ورئي�ض جمل�ض املُديرين. املُدير الع�م 
: املركبة اخلفيفة املُعّدة لنقل الرك�ب نظري تعرفة حُمّددة من الهيئة. مركبة الأجرة 

: اللوحة التي ُت�شِدُره� الهيئة لال�شتدلل على مركبة الأجرة. اللوحة 
: ال�شخ�ض الطبيعي الذي مت ت�شجيل اللوحة ب��شمه.  املُ�شتفيد 

: اللوحة غري املُ�شتخدمة من الهيئة نتيجة تعّذر الو�شول اإلى املُ�شتفيد اأو ورثِته. اللوحة املحفوظة 
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: املبلغ امل�يل الذي يتم �شرُفه �شهريً� اإلى املُ�شتفيد نظري ا�شتخدام الهيئة للوحة  البدل ال�شهري 
الع�ئدة له.

اأو ورثته ملرة واحدة، نظري التن�زل  اإلى املُ�شتفيد  : املبلغ امل�يل الذي يتم �شرفه  التعوي�ض 
للهيئة عن ال�شتف�دة من اللوحة.

��ستخد�م �للوحة و�لتعوي�ص عنها
�ملادة )٢(

ده� اأو تتع�قد معه�. يقت�شر ا�شتخدام اللوح�ت يف الإم�رة على الهيئة اأو اأي جهة اأخرى حُتدِّ اأ-  
يكون ا�شتخدام الهيئة للوح�ت الع�ِئدة للم�شتفيدين اأو ورثتهم وقت العمل بهذا القرار نظري  ب-  

� يلي:  اأيٍّ ِمّ
ده الهيئة نظري ا�شتخدامه� للوحة، يف ح�ل عدم تن�زل املُ�شتفيد  البدل ال�شهري الذي حُتدِّ   .1

عنه�.
التعوي�ض الب�ِلغ ِمقداُره )170٫000( مئة و�شبعون األف درهم، يف ح�ل تن�زل املُ�شتفيد    .2
يف حي�ته اأو ورثته عن ال�شتف�دة من اللوحة، ويجوز تعديل ِمقدار هذا التعوي�ض ب�لتن�شيق 

مع دائرة امل�لية.
يقت�شر حق الورثة يف جميع الأحوال على التعوي�ض دون البدل ال�شهري. ج-  

�لتنازل عن �للوحة
�ملادة )3(

املُعّد لدى  للّنموذج  ورثِته وفقً�  اأو  املُ�شتفيد  ِقَبل  اللوحة من  ال�شتف�دة من  للهيئة عن  التن�زل  يتم 
الهيئة لهذا الغر�ض، ُمرفقً� به جميع املُ�شتندات التي تطلبه�.

�إجر�ء�ت �سحب �للوحة �ملحفوظة و��ستخد�مها
�ملادة )4(

يحق للهيئة �شحب اللوحة املحفوظة لديه� وا�شتخدامه�، وذلك بعد اإخط�ر املُ�شتفيد اأو ورثِته  اأ-  
ُين�شر يف �شحيفتني يومّيتني وا�ِشعتي النت�ش�ر، وذلك ملُراجعة الهيئة خالل  اإعالن،  مبوجب 

)3( ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ الإعالن.
رغبِته  اإبداء  ال�شهري يف ح�ل  البدل  املحفوظة  للوحة  الهيئة  �شحب  املُ�شتفيد نظري  ي�شتحق  ب-  
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ب�حل�شول على هذا البدل، يف حني اأّنه ي�شتحق التعوي�ض يف ح�ل تن�ُزِله عن اللوحة للهيئة اأو 
ت�أّخره عن ُمراجعِته� خالل املُهلة املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة.

ر ا�شتحق�ق الورثة نظري �شحب الهيئة للوحة املحفوظة وا�شتخدامه� ب�لتعوي�ض املُقّرر  ينح�شِ ج-  
مبوجب البند )2( من الفقرة )ب( من امل�دة )2( من هذا القرار.

مر�ِحل �سرف �لتعوي�ص
�ملادة )٥(

اأن  ورثِته، على  اأو  للُم�شتفيد  التعوي�ض  الع�م مراِحل �شرف  املُدير  الهيئة بقرار ي�شُدر عن  د  حُتدِّ
يت�شّمن هذا القرار م� يلي: 

ت�ريخ تطبيق ُكل مرحلة.  .1
الِفئ�ت امل�شمولة يف ُكل مرحلة.   .2

�شوابط واإجراءات ُكل مرحلة.     .3

�لتقادم
�ملادة )6(

عن  الهيئة  من  ي�شتِلموه�  مل  التي  لُهم،  املُ�شتحّقة  املب�لغ  ِبقيمة  املُط�لبة  ورثِته  اأو  للُم�شتفيد  يحق 
العمل  بعد  اأو  قبل  به�  املُط�لب  املب�لغ  ا�شتحّقت  �شواًء  املُط�لبة  لت�ريخ  ال�ش�بقة  اخلم�ض  ال�شنوات 
بهذا القرار، ول ُت�شمع دعوى املُط�لبة ب�ملب�لغ ال�شهرية اأو التعوي�ض املُ�شتحق بعد ُم�شي )5( خم�ض 

�شنوات من ت�ريخ ا�شتحق�قه� بدون ُعذر �شرعي.

�لتظّلم
�ملادة )7(

لكل ذي م�شلحة التظّلم خّطيً� لدى املُدير الع�م من القرارات والإجراءات املُّتخذة بحّقه مبوجب 
اأو  هذا القرار والقرارات ال�ش�ِدرة مُبوجبه، خالل )30( ثالثني يومً� من ت�ريخ اإخط�ره ب�لقرار 
الإجراء املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )30( ثالثني يومً� من ت�ريخ تقدميه من ِقَبل 

له� املُدير الع�م لهذه الغ�ية، ويكون القرار ال�ش�ِدر ب�ش�أن التظّلم ِنه�ئيً�. جلنة ُي�شكِّ
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�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )٨(

ُي�شِدر املُدير الع�م القرارات الالِزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

�لن�سر و�ل�سريان
�ملادة )٩(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به بعد )60( �شتني يومً� من ت�ريخ ن�شِره.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 27 م�ر�ض 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1439هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )10( ل�سنة ٢01٨
باعتماد

�لهيكل �لتنظيمي لهيئة دبي للطري�ن �ملدين
__________

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

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته، 

وعلى الق�نون رقم )19( ل�شنة 2010 ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين، 
التنظيمّية  الهي�كل  اعتم�د  منهجّية  ب�ش�أن   2012 ل�شنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

للجه�ت احلكومّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )20( ل�شنة 2016 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان 

املدين،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي

�ملادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان املدين املُلحق بهذا القرار.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )٢(

يكون ملُدير ع�م هيئة دبي للطريان املدين اإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار، مب� 
يف ذلك اعتم�د مه�م الوحدات التنظيمّية امل�شمولة ب�لهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب اأحك�مه.

�لإلغاء�ت
�ملادة )3(

ُيلغى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )20( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه، كم� ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قراٍر اآخر 
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اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا القرار.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )4(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شُ

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

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 27 م�ر�ض 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1439هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )11( ل�سنة ٢01٨
باعتماد

�لهيكل �لتنظيمي ملركز �لإمار�ت �لعاملي لالعتماد
__________

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

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�إن�ش�ء مركز الإم�رات الع�ملي لالعتم�د،
التنظيمية  الهي�كل  اعتم�د  منهجّية  ب�ش�أن   2012 ل�شنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

للجه�ت احلكومّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي

�ملادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي ملركز الإم�رات الع�ملي لالعتم�د املُلحق بهذا القرار.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )٢(

اأحك�م  لتنفيذ  القرارات الالزمة  اإ�شدار  الع�ملي لالعتم�د  الإم�رات  التنفيذي ملركز  للمدير  يكون 
املُعتمد  التنظيمي  ب�لهيكل  امل�شمولة  التنظيمّية  الوحدات  مه�م  اعتم�د  ذلك  يف  مب�  القرار،  هذا 

مبوجب اأحك�ِمه.  

�لإلغاء�ت
�ملادة )3(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قراٍر اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا القرار.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )4(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شُ

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

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 27 م�ر�ض 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1439هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )1٢( ل�سنة ٢01٨
بتعيني

�أع�ساء جمل�ص ُمديري هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�سرّية يف دبي
__________

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

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )30( ل�شنة 2006 ب�إن�ش�ء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرّية يف دبي،

املعرفة  لهيئة  الع�م  واملُدير  املُديرين  بتعيني رئي�ض جمل�ض  ل�شنة 2006  املر�شوم رقم )44(  وعلى 
والتنمية الب�شرّية يف دبي،

اأع�ش�ء جمل�ض ُمديري هيئة املعرفة  وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )23( ل�شنة 2008 بتعيني 
والتنمية الب�شرّية يف دبي،

املعرفة  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�شنة   )54( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
والتنمية الب�شرّية يف دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني �أع�ساء جمل�ص �ملُديرين

�ملادة )1(
ُيعنّي ُكلٌّ من الت�لية اأ�شم�وؤهم اأع�ش�ًء يف جمل�ض ُمديري هيئة املعرفة والتنمية الب�شرّية يف دبي:

مع�يل/ جــميـــــلة �ش�لـــــم املهيـــــري   .1
الدكتور/ وافــــــي داوود جــــعـــــفــــر    .2
الدكتور/ نــ�جي حمـمــــد املــــهـــــدي   .3

ال�شّيد/ عبـدالرحمـــن ح�شــــن عبــــداهلل    .4
ال�شّيد/ مــــحمــــد اأحــــمــــد درويــــ�ض   .5

ال�شّيد/ عبـــدال�شـــالم مـحمـــد املــــري   .6
ال�شّيدة/ اأمــل حممـــد �شيـــف ب�حل�شـــ�   .7
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ال�شّيدة/ فــ�طمــــة اإبراهيـــم ب�لرهيـــف   .8
ال�شّيدة/ فــ�طمـــــة غــــ�نــــم املــــري   .9

ال�شّيدة/ هــــنــــد عـــلــــي املــــعــــال   .10
ال�شّيد/ حممد �شيف بو خ�زميه ال�شويدي   .11

ال�شّيد/ واريـــن ه�لـــ�شـــي فــــوكــــ�ض   .12
ال�شّيدة/ جـــوان� م�رجريــــت مــــ�هــــر   .13

�لإلغاء�ت
�ملادة )٢(

ُيلغى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )23( ل�شنة 2008 املُ�ش�ر اإليه.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )3(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شُ

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

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 27 م�ر�ض 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1439هـ
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قر�ر رقم )1( ل�سنة ٢01٨
ب�ساأن

ع حمد�ن بن حممد بن ر��سد �لريا�سي مَّ �إعادة ت�سكيل جمل�ص �إد�رة جُمَ
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     
رئي�ص جمل�ص دبي �لريا�سي

بعد الطالع على الق�نون رقم )11( ل�شنة 2009 ب�ش�أن جمل�ض دبي الري��شي وتعديالته،
ع حمدان بن حممد بن را�شد الري��شي، مَّ وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2010 ب�ش�أن جمل�ض اإدارة جُمَ

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

نة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل  تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املُبيَّ
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
: جمل�ض دبي الري��شي. املجل�ض 

: رئي�ض املجل�ض. الرئي�ض 
ع حمدان بن حممد بن را�شد الري��شي. مَّ : جُمَ ع  املَُجمَّ

ع. : جمل�ض اإدارة املَُجمَّ جمل�ض الإدارة 

�إعادة ت�سكيل جمل�ص �لإد�رة
�ملادة )٢(

ُيع�د ت�شكيل جمل�ض اإدارة املُجّمع، املُ�شّكل مبوجب القرار رقم )7( ل�شنة 2010 املُ�ش�ر اإليه،  اأ-  
ليكون على النحو الت�يل:

رئي�شً�  ال�شّيد/ اأحمــد حممـد ال�شعفــ�ر       .1
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ن�ئبً� للرئي�ض ال�شّيد/ ن��شر اأم�ن اآل رحمــة       .2
ع�شوًا  ال�شّيد/ علي حممـــد املطــوع       .3
ع�شوًا ال�شّيد/ حمــمد �شليــم�ن املــال       .4
ع�شوًا ال�شّيد/ م�هر عبد الكرمي جلف�ر       .5

وذلك ملُّدة اأربع �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ومل  ب-  
يتم اإع�دة ت�شكيل جمل�ض الإدارة، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة يف اأداء 

هم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم. مه�مِّ

�خت�سا�سات جمل�ص �لإد�رة
�ملادة )3(

واأي  عنه،  ال�ش�درة  للت�شريع�ت  ويخ�شع  املجل�ض،  لتوجيه�ت  وفقً�  الإدارة  جمل�ض  يعمل  اأ-  
ت�شريع�ت اأخرى ن�فذة يف الإم�رة.

املُ�شّكل  ع  املَُجمَّ اإدارة  جمل�ض  من  والت�شليم  ال�شتالم  ب�إجراءات  القي�م  الإدارة  جمل�ض  على  ب-  
مبوجب القرار رقم )7( ل�شنة 2010 املُ�ش�ر اإليه، وح�شر اأموال املَُجّمع املنقولة وغري املنقولة 
الأموال، وحم�شر  ب�ش�أن تلك  املُعتمدة لديه، وتزويد املجل�ض بتقرير  ال�شجالت  وتدوينه� يف 

ال�شتالم والت�شليم املُعتمد من الطرفني.
يتولى جمل�ض الإدارة امله�م وال�شالحّي�ت الت�لية: ج-  

ع، ورفعه� اإلى املجل�ض  اإعداد ال�شي��شة الع�مة واخلطط ال�شرتاتيجّية والتطويرّية للُمَجمَّ   .1
لعتم�ده�، وُمت�بعة تنفيذه�.

ع، والإ�شراف على ُمت�بعة  ة ب�ملَُجمَّ اعتم�د اخلطط الت�شغيلّية واملُب�درات والربامج اخل��شّ   .2
تنفيذه�.

ع من تنفيذ خططه وبراجمه املُعتمدة، ورفعه� اإلى  ن املَُجمَّ اقرتاح الت�شريع�ت التي ُتكِّ   .3
املجل�ض لإقراره�.

ع يف النواحي الإدارّية وامل�لّية والفّنية،  مة للعمل يف املَُجمَّ اعتم�د القرارات واللواِئح املُنظِّ   .4
ع وقواعد اإدارة احل�ش�ب�ت امل�شرفّية. مب� يف ذلك النظ�م الأ�ش��شي للُمَجمَّ

ع، ورفعه� اإلى  اإعداد البي�ن�ت امل�لّية وم�شروع املُوازنة ال�شنوّية واحل�ش�ب اخلت�مي للُمَجمَّ   .5
املجل�ض لإقراره�.
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ع، ورفعه اإلى املجل�ض لعتم�ده. اإقرار الهيكل التنظيمي للُمَجمَّ   .6
ع، ورفِعه� اإلى املجل�ض لإقراره�. مه� املَُجمَّ اقرتاح الر�شوم وبدل اخلدم�ت التي ُيقدِّ   .7

ر التع�ون والعالق�ت مع ك�فة الهيئ�ت واملُنّظم�ت املحلّية والإقليمّية والدولّية  توثيق اأوا�شِ   .8
ع. لة بعمل املَُجمَّ يف املج�لت ذات ال�شِّ

الع�م  القط�عني  مع  ال�شراك�ت  اإطالق  خالل  من  ع،  للُمَجمَّ الت�شغيلّية  الكف�ءة  تعزيز    .9
واخل��ض. 

ا�شتقط�ب الأحداث والفع�لّي�ت الُكربى اإقليمّيً� ودولّيً� والرتويج لتنظيمه� واإق�مِته� يف    .10
ع. املَُجمَّ

اإلى  ورفعه  امل�يل،  ع  املَُجمَّ واأداء  واأن�ِشَطِته  ع  املَُجمَّ اأعم�ل  عن  ال�شنوي  التقرير  اعتم�د    .11
املجل�ض.

اأداء  يف  ملُع�ونِته  تة،  املُوؤقَّ اأو  الدائمة  �شة  املُتخ�شِّ العمل  وفرق  الفرعّية  اللج�ن  ت�شكيل    .12
ه، �شواًء من بني اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة اأو من غريهم، وحتديد مه�م تلك اللج�ن  مه�مِّ

وفرق العمل و�شالحّي�ته� وُمّدة عمِله�.
اأي مه�م اأو �شالحّي�ت اأخرى يتم تكليفه به� من املجل�ض.   .13

يتولى رئي�ض جمل�ض الإدارة توزيع امله�م على اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة لت�شهيل وت�شيري الأعم�ل  د-  
ع. اليومّية للُمَجمَّ

�جتماعات جمل�ص �لإد�رة
�ملادة )4(

د رئي�ض جمل�ض الإدارة زم�ن ومك�ن عقد اجتم�ع�ِته، على األ تقل عن )10( ع�شر مرات  ُيحدِّ اأ-  
يف ال�شنة، وتخ�شع �شحة انعق�د اجتم�ع�ت جمل�ض الإدارة لنظ�م العمل الذي ي�شعه جمل�ض 

الإدارة يف هذا ال�ش�أن.
ع عليه� رئي�ض واأع�ش�ء  ُيوقِّ ن اجتم�ع�ت وقرارات وتو�شي�ت جمل�ض الإدارة يف حم��شر  ُتدوَّ ب-  

جمل�ض الإدارة احل��شرين لالجتم�ع.
رًا ملجل�ض الإدارة، يتولى  ع ُمقرِّ يخت�ر رئي�ض جمل�ض الإدارة من بني ُموّظفي املجل�ض اأو املَُجمَّ ج-  
اأعم�له وحترير  واإعداد جداول  اجتم�ع�ته،  الإدارة حل�شور  لأع�ش�ء جمل�ض  الدعوة  توجيه 
حم��شر اجتم�ع�ته، وُمت�بعة تنفيذ قراراته وتو�شي�ته، واأي مه�م اأخرى يتم تكليفه به� من 

رئي�ض جمل�ض الإدارة.
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ُنه من ُمزاولة امله�م وال�شالحّي�ت  ي�شع جمل�ض الإدارة نظ�مً� لعمل املجل�ض، على نحو مُيكِّ د-  
املنوطة به مبوجب هذا القرار والت�شريع�ت ال�ش�رية يف الإم�رة بكل كف�ءة وف�علّية.

يجوز ملجل�ض الإدارة ال�شتع�نة مبن يراه ُمن��شبً� من ذوي اخِلربة والخت�ش��ض، �شواًء من بني  هـ-  
ع اأو من غريهم، دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف ُمداولت جمل�ض  ُموّظفي املجل�ض اأو املَُجمَّ

الإدارة.

�لتقارير �لدورية
�ملادة )٥(

وتو�شي�ته،  وقراراته  واإجن�زاته  اأعم�له  بنت�ئج  دورّيً�  تقريرًا  املجل�ض  اإلى  الإدارة  جمل�ض  يرفع 
وال�شعوب�ت والعقب�ت والعراقيل التي ُتواِجُهه، واحُللول التي يراه� ُمن��ِشبة لتج�وز هذه ال�شعوب�ت 

والعقب�ت والعراقيل، ليت�شّنى للمجل�ض اتخ�ذ م� يراه ُمن��شبً� ب�ش�أنه�.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )6(

ب��شتثن�ء القرارات التي يخت�ض جمل�ض الإدارة ب�إ�شداره� وفقً� لأحك�م هذا القرار، ُي�شدر ن�ئب 
الرئي�ض القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

�لإلغاء�ت
�ملادة )7(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا القرار.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )٨(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شُ

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

رئي�ص جمل�ص دبي �لريا�سي 

�شدر يف دبي بت�ريخ 28 م�ر�ض 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1439هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )3( ل�سنة ٢01٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي �سلطة مدينة دبي �ملالحية

�سفة �ل�سبطية �لق�سائية
__________

رئي�ص �سلطة مدينة دبي �ملالحية

بعد الطالع على الق�نون رقم )11( ل�شنة 2007 ب�إن�ش�ء مدينة دبي املالحية، وي�ش�ر اإليه� فيم� بعد 
بــ »�ملدينة«،

وعلى الق�نون رقم )11( ل�شنة 2010 ب�ش�أن ترخي�ض الو�ش�ئل البحرية يف اإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )11( ل�شنة 2013 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )11( 

ل�شنة 2010 ب�ش�أن ترخي�ض الو�ش�ئل البحرية يف اإم�رة دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )63( ل�شنة 2016 ب�ش�أن امل�ش�عدات املالحية يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية

�ملادة )1(
مُينح موظفو �شلطة املدينة املبّينة اأ�شم�وؤهم وم�شمي�تهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار 

�شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م الت�شريع�ت الت�لية:
الق�نون رقم )11( ل�شنة 2010 امل�ش�ر اإليه.   .1

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )11( ل�شنة 2013 امل�ش�ر اإليه.   .2

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )63( ل�شنة 2016 امل�ش�ر اإليه.   .3
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بــ »�لت�سريعات«.  
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و�جبات ماأموري �ل�سبط �لق�سائي
�ملادة )٢(

يجب على املوظفني املمنوحني �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية وفقً� لأحك�م امل�دة )1( من هذا القرار، 
اللتزام مب� يلي:

اأحك�م الت�شريع�ت، ومراع�ة الإجراءات املن�شو�ض عليه� فيه� عند قي�مهم مبه�مهم.   .1
التحقق من التزام الأ�شخ��ض املخ�طبني ب�لت�شريع�ت ب�لواجب�ت التي تفر�شه� عليهم، وعدم    .2

خم�لفتهم لأحك�مه�.
به�، وفقً� لالأ�شول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكلّفني  �شبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ش�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�شل  التي  املخ�لف�ت  �ش�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير حم�شر �شبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�شوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.   .9

�سالحيات ماأمور �ل�سبط �لق�سائي
�ملادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار م�ر�شة 
ال�شالحي�ت الت�لية: 

ال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.   .1
ال�شتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   .2

�شم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�شهود.   .3
رح لهم بدخوله� جلمع  اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�شئلة وال�شتي�ش�ح�ت، ودخول الأم�كن املُ�شّ   .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.
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�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ل�شلطة املدينة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار، مب� يف 
ذلك: 

اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شمولني ب�أحك�م هذا القرار.    .1
اعتم�د من�ذج حم��شر �شبط املخ�لف�ت مب� تت�شمنه من بي�ن�ت اأ�ش��شية، ومب� يتفق واأحك�م    .2

الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه.            

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.              

�سلطان �أحمد بن �سليم  
رئي�ص �سلطة مدينة دبي �ملالحية

�شدر يف دبي بت�ريخ  21 م�ر�ض 2018م
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رجب 1439هـ
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