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قانون رقم )4( ل�شنة 201٨
باإن�شاء

جهــــاز �لرقابــــة �ملالّيــــة
__________

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

بعد الطلع على قانون العقوبات ال�شادر بالقانون الحتادي رقم )3( ل�شنة 1987 وتعديلته،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائّية ال�شادر بالقانون الحتادي رقم )35( ل�شنة 1992 وتعديلته،

وعلى القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارّية وتعديلته،
وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالّية،

وعلى قانون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديلته،
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2010 ب�شاأن دائرة الرقابة املالّية وتعديلته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2014 باإن�شاء مركز دبي للأمن الإلكرتوين،
ظام املايل حلكومة دبي، وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النِّ

لطة الق�شائّية يف اإمارة دبي، وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شُّ
وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2014 ب�شاأن اللجنة الُعليا للت�شريعات يف اإمارة دبي،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2011 ب�شاأن تفوي�س نائب احلاكم مبهام الإ�شراف على دائرة الرقابة 
املالّية،

ُن�شِدر �لقانون �لتايل:
��شم �لقانون

�ملادة )1(
ُي�شّمى هذا القانون »قانون �إن�شاء جهاز �لرقابة �ملالّية رقم )4( ل�شنة 201٨«.

�لتعريفات
�ملادة )2(

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

: �شاحب ال�شمو حاكم دبي. احلاكم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: ِجهاز الرقابة املالّية. اجِلهاز 
: رئي�س اجِلهاز. الرئي�س 

: ُمدير عام اجِلهاز. املُدير العام 
: اجلهات التي تخ�شع لرقابة اجِلهاز وفقًا لأحكام هذا القانون. عة  اجِلهات اخلا�شِ

اجِلهات  لدى  والذكّية  والت�شغيلّية  والإدارّية  واملُحا�شبّية  املالّية  الأنظمة   : اأنظمة الرقابة 
عة. اخلا�شِ

�إن�شاء �جلهاز
�ملادة )3(

ُتن�شاأ مبوجب هذا القانون هيئة عاّمة ُت�شّمى »جهاز �لرقابة �ملالّية«، تتمّتع بال�شخ�شّية العتبارية 
تكُفل  التي  فات  والت�شرُّ الأعمال  ملُبا�شرة  اللزمة  القانونّية  والأهلّية  والإداري،  املايل  وال�شتقلل 

حتقيق اأهداِفها، وُتلحق باحلاكم.

مقر �جلهاز
�ملادة )4(

يكون املقر الرئي�س للِجهاز يف اإمارة دبي.

�أهد�ف �جلهاز
�ملادة )5(

يهدف اجِلهاز اإلى ما يلي: 
ا�شتخداِمه  الت�شّرف يف  وُح�شن  ق من م�شروعّية  التحقُّ العام، من خلل  املال  الرقابة على    .1

واإدارِته.
يف  والذكّية  والت�شغيلّية  واملُحا�شبّية  والإدارّية  املالّية  والأن�ِشطة  املهام  تنفيذ  اأن  من  ق  التحقُّ   .2

عة، يتم بكفاءة وفاعلّية. اجِلهات اخلا�شِ
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عة. تعزيز و�شمان املُ�شاءلة الفّعالة وُمار�شات الإدارة ال�شليمة لدى اجِلهات اخلا�شِ   .3
زة للرقابة واإدارة املخاطر، تتمّيز بال�شفافّية والّنزاهة. املُ�شاهمة يف خلق بيئة ُمفِّ   .4

للت�شريعات  وفقًا  تتم  عة  اخلا�شِ اجِلهات  يف  الإدارّية  والإجراءات  القرارات  اأن  من  التثبُّت    .5
املعمول بها يف الإمارة.

ومظاِهره  وِره  �شُ ب�شّتى  والإداري  املايل  الف�شاد  وُمكافحة  والنزاهة  ال�شفافّية  مبداأ  تعزيز    .6
واأ�شاليِبه.

�خت�شا�شات �جلهاز
�ملادة )٦(

يكون للجهاز يف �شبيل حتقيق اأهدافه، املهام وال�شلحّيات التالية: اأ-   
واخلتامّية،  الدورّية  باحل�شابات  ة  اخلا�شّ للحكومة  املُوّحدة  املالّية  البيانات  تدقيق    .1
العمل  ملنهجّية  وفقًا  اخلا�شعة  للجهات  واملُجّمعة  اخلتامّية  املالّية  والقوائم  والبيانات 
املالّية  التقارير  وتقدمي  لإعداد  مة  املُنظِّ والقواعد  واملعايري  الأ�ش�س  واإ�شدار  باجلهاز، 

وم�شروع احل�شاب اخلتامي العام للحكومة.
قبل اجلهات  اأو من  قبل اجلهاز  املُكت�شفة من  والإدارّية  املالّية  املُخالفات  التحقيق يف    .2

اخلا�شعة، وبحث الأ�شباب التي اأدت اإلى وقوعها واتخاذ الإجراءات املُنا�شبة ب�شاأنها.
مالّية  اأي جتاوزات  للجهاز حول  ترد  التي  واملعلومات  والبيانات  ال�شكاوى  من  ق  التحقُّ   .3

ُمرتكبة يف اجلهات اخلا�شعة.
من  بها  التكليف  يتم  التي  اخلا�شعة  للجهات  واملُحا�شبّية  املالّية  اأعمال اخلربة  تقدمي    .4
قبل احلاكم اأو الرئي�س، اأو التي يتم طلبها من قبل اجلهات احلكومّية اأو اجلهات غري 

اخلا�شعة للرقابة يف الإمارة.
ق من مدى التزام اجلهات اخلا�شعة بالت�شريعات، وال�شيا�شات والأنظمة واللوائح  التحقُّ   .5

والقرارات ال�شادرة عنها.
العاّمة والعوائد املالّية التي تنُتج عن  ق من �شحة احت�شاب وحت�شيل الإيرادات  التحقُّ   .6
الُبنوك  وكذلك  املُختلفة،  لأن�شطتها  وُمار�شتها  خلدماتها  اخلا�شعة  اجلهات  تقدمي 
العاملة يف الإمارة واجلهات غري اخلا�شعة للرقابة التي يتم التكليف بها من قبل احلاكم 
اأو الرئي�س، وت�شمل دومنا ح�شر ال�شرائب، والر�شوم، والأثمان، والتعرفات، والغرامات، 

وعوائد البيع، وبدلت الإيجار، وبدلت المتياز، والأرباح، وت�شييل ال�شمان، وغريها.
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اخلتامّية  واحل�شابات  للحكومة  اخلتامي  احل�شاب  ب�شاأن  واملُلحظات  الراأي  اإبداء    .7
للجهات اخلا�شعة، واإ�شدار التقارير اللزمة ورفعها اإلى احلاكم لتخاذ ما يلزم ب�شاأنها 

وذلك قبل املوعد املُحّدد لعتمادها.
تقدمي امل�شورة والتو�شيات اللزمة من ناحية الرقابة للرتقاء مب�شتوى اأداء احلكومة    .8

واجلهات اخلا�شعة اإلى املعايري العاملّية.
ه احلاكم اأو الرئي�س بتمثيل اجلهاز فيها. املُ�شاركة يف املجال�س واللجان التي ُيوجِّ   .9

ُمتابعة ا�شرتداد الأموال والعوائد الناجتة عن ارتكاب املُخالفات املالّية والإدارّية.   .10
ُمر�جعة �أ�ساليب �لعمل و�إجر�ء�ته لدى �جلهات �خلا�سعة، بهدف حتديد ُنقاط �ل�سعف    .11

التي ُيِكن اأن ُتوؤّدي اإلى ارتكاب املُخالفات املالّية والإدارّية، والعمل على ُمعاجلِتها.
املالّية  املُخالفات  ارتكاب  ملُكافحة  اللزمة  يا�شات  وال�شِّ والأنظمة  الت�شريعات  اقرتاح    .12

والإدارّية.
قني واإعادة تعيينهم وتقييم اأداِئهم يف اجلهات اخلا�شعة. تنظيم اأ�ش�س تعيني املُدقِّ   .13

ال�شكاوى  لتلّقي  اخلا�شعة،  اجلهات  مع  املُتعاملني  مع  املُبا�ِشرة  الت�شال  قنوات  توفري    .14
فيها،  والتحقيق  واإدارّية،  مالّية  ُمالفات  ارتكاب  على  املُنطوية  فات  بالت�شرُّ املُتعلِّقة 

واتخاذ ما يلزم ب�شاأنها.
�شة يف حتقيق الّنزاهة الإدارّية واملالّية. را�شات والأبحاث املُتخ�شِّ اإجراء الدِّ   .15

املُنا�ِشبة  احُللول  وو�شع  وحتليلها،  والإدارّية  املالّية  باملُخالفات  بيانات  قاعدة  اإن�شاء    .16
ملُعاجلِتها و�شمان منع ُحدوثها.

وُمكافحة  والنزاهة  ال�شفافّية  حول  التدريبّية  والدورات  والّندوات  املُوؤمترات  تنظيم    .17
ارتكاب املُخالفات املالّية والإدارّية، واملُ�شاركة والتعاون مع املُنّظمات الدولّية والإقليمّية 

لة يف جمال تعزيز و�شمان املُ�شاءلة الفّعالة وُمار�شات الإدارة ال�شليمة. ذات ال�شِّ
لة بالرقابة على املال العام، اأو تكون لزمة  اأي مهام اأو �شلحّيات اأخرى تكون ذات �شِ   .18

لتحقيق اأهداف اجلهاز، ويتم تكليُفه بها من احلاكم اأو الرئي�س.
يكون للجهاز من خلل املُدير العام توجيه ال�شتف�شارات لأي من م�شوؤويل اجلهات اخلا�شعة  ب-  
اأو معلومات حول اأي جتاوزات ُمرتكبة يف اجلهات اخلا�شعة، وعلى هوؤلء  اأي بيانات  ب�شاأن 

امل�شوؤولني التعاون التام مع اجلهاز يف هذا ال�شاأن.
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�لهيكل �لتنظيمي للجهاز
�ملادة )7(

يتكون اجلهاز من املُ�شتويات التنظيمّية التالية:
الرئي�س.   .1

املُدير العام.   .2
اجلهاز التنفيذي.   .3

تعيني �لرئي�ص وحتديد �خت�شا�شاته
�ملادة )٨(

يكون للجهاز رئي�س، ُيعنّي مبر�شوم ُي�شِدره احلاكم. اأ-  
اأهدافه  بتحقيق  قيامه  و�شمان  اجلهاز،  اأعمال  على  العام  الإ�شراف  ُمِهّمة  الرئي�س  يتولى  ب-  
املن�شو�س عليها يف هذا القانون، ويكون له على وجه اخل�شو�س املهام وال�شلحّيات التالية:

يا�شة العاّمة للجهاز، وخططه وبرامج عمله. اعتماد ال�شِّ   .1
اإقرار م�شروع املُوازنة ال�شنوّية للجهاز وح�شابه اخلتامي، ورفعه للحاكم لعتماده.   .2

اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.   .3
النواحي  يف  اجلهاز  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلِّقة  والقرارات  والأنظمة  اللوائح  اعتماد    .4
الإدارّية واملالّية والفّنية، مبا يف ذلك نظام �شوؤون املوارد الب�شرّية وال�شلحّيات املالّية.

مها اجلهاز. اعتماد بدل اخلدمات التي ُيقدِّ   .5
لة باأهداف اجلهاز. اعتماد املُبادرات والربامج وامل�شاريع ذات ال�شِّ   .6
تعيني املُديرين التنفيذّيني يف اجلهاز بناًء على تو�شية املُدير العام.   .7

اأي مهام اأو �شلحّيات اأخرى يتم تكليُفه بها من احلاكم.   .8
للرئي�س تفوي�س اأي من ال�شلحّيات املُ�شار اإليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة اإلى املُدير  ج-  

العام، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وُمّددًا.

تعيني �ملُدير �لعام وحتديد �خت�شا�شاته
�ملادة )٩(

يكون للجهاز ُمدير عام، ُيعنّي مبر�شوم ُي�شِدره احلاكم. اأ-  
ق من قيام اجلهاز التنفيذي بكاّفة املهام وال�شلحّيات  يتولى املُدير العام اإدارة اجلهاز والتحقُّ ب-  
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املهام  اخل�شو�س  وجه  على  له  ويكون  القانون،  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  باجلهاز  املنوطة 
وال�شلحّيات التالية:

للرئي�س  العاّمة واخلطط ال�شرتاتيجّية للجهاز وبرامج عمله، ورفعها  يا�شة  ال�شِّ اإعداد    .1
لعتمادها وُمتابعة تنفيذها. 

الرئي�س  اإلى  ورفعهما  اخلتامي،  وح�شابه  للجهاز  ال�شنوّية  املُوازنة  م�شروع  اإعداد    .2
لإقرارهما.

اإعداد الهيكل التنظيمي للجهاز، ورفعه للرئي�س لعتماده.   .3
و�شع القواعد والأنظمة املالّية للجهاز، مبا فيها املبادئ واملعايري املُحا�شبّية التي �شيتم    .4

تطبيقها يف تنظيم ح�شابات اجلهاز، ورفعها للرئي�س لعتمادها.
اجلهات  مع  التفاهم  وُمذّكرات  والتفاقات  العقود  وتوقيع  الغري،  اأمام  اجلهاز  متثيل    .5

لة بعمل اجلهاز. املحّلية والإقليمّية والدولّية يف املجالت ذات ال�شِّ
النواحي  يف  اجلهاز  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلِّقة  والقرارات  والأنظمة  اللوائح  اقرتاح    .6
الإدارّية واملالّية والفّنية، مبا يف ذلك نظام �شوؤون املوارد الب�شرّية وال�شلحّيات املالّية، 

ورفعها اإلى الرئي�س لعتمادها.
ُنّواب املُديرين التنفيذّيني واملُديرين واملُ�شت�شارين واخُلرباء والفّنيني واملُوّظفني  تعيني    .7

الإدارّيني.
والخت�شا�شات  للمهام  تنفيذه  ح�شن  وعلى  للجهاز  التنفيذي  اجلهاز  على  الإ�شراف    .8

املنوطة به.
لة باأهداف اجلهاز، ورفعها اإلى الرئي�س  اقرتاح املُبادرات والربامج وامل�شاريع ذات ال�شِّ   .9

لعتمادها.
اإعداد التقارير الدورّية حول اإجنازات اجلهاز واأن�شطته، وعر�شها على الرئي�س لتخاذ    .10

ما يراه ُمنا�شبًا ب�شاأنها.
املُوافقة على تقدمي اأعمال الرقابة واخِلربة املالّية واملُحا�شبّية للجهات غري اخلا�شعة    .11
بتلك  ة  اخلا�شّ الأتعاب  بتحديد  املُتعلِّقة  القرارات  واإ�شدار  طلبها،  على  بناًء  للرقابة 

الأعمال.
مها اجلهاز، ورفعها للرئي�س لعتمادها. اقرتاح بدل اخلدمات التي ُيقدِّ   .12

اأو احلاكم تكون  ه بها من الرئي�س  اأو تفوي�شُ اأو �شلحّيات اأخرى يتم تكليُفه  اأي مهام    .13
لزمة لتحقيق اأهداف اجلهاز.
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للُمدير العام تفوي�س اأي من ال�شلحّيات املن�شو�س عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة  ج-  
لأي من ُموّظفي اجلهاز، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وُمّددًا.

�أد�ء �لق�شم
�ملادة )10(

الق�شم  اأداء  الوظيفّية،  ِهما  ُمبا�شرِتِهما ملهامِّ العام عند تعييِنهما وقبل  الرئي�س واملُدير  على  اأ-  
يغة التالية:  اأمام احلاكم، بال�شِّ

�لت�شريعات  �أحرتم  و�أن  وللإمارة،  للحاكم  ُمِل�شًا  �أكون  �أن  �لعظيم  باهلل  »�أق�شم    
�ل�شارية، و�أن �أعمل على حماية �لأمو�ل �لعاّمة، و�أن �أوؤدي عملي باأمانة و�شدق، و�أن 

�أحافظ على �شّرية �لأعمال«.
هم الوظيفّية، اأداء الق�شم املُ�شار  على املُديرين التنفيذيني عند تعيينهم وقبل ُمبا�شرتهم ملهامِّ ب-  

اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، اأمام الرئي�س.
على اخُلرباء والفّنيني والقائمني باأعمال الرقابة، اأداء الق�شم املُ�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من  ج-  

هذه املادة، اأمام املُدير العام.

ت�شاُرب �مل�شالح
�ملادة )11(

اأو اأي من ُموّظفي اجلهاز ُمار�شة اأي اأعمال  ل يجوز للُمدير العام اأو املُديرين التنفيذيني  اأ-  
اأو  اإل مُبوافقة الرئي�س  اأو اأي وظيفة تتعار�س مع عملهم باجلهاز  اأو جتارّية  ِمَهنّية  اأو  مالّية 

املُدير العام، بح�شب الأحوال. 
اأعمال  مار�س  التي  اخلا�شعة  اأي من اجلهات  لدى  العمل  اجلهاز  ُموّظفي  من  لأي  يجوز  ل  ب-  
ي )3( ثلث �شنوات من تاريخ انتهاء  الرقابة عليها خلل فرتة عمله باجلهاز، اإل بعد ُم�شِ

خدمته من اجلهاز اأو مُبوافقة املُدير العام. 
ل يجوز للُمدير العام اأو املُديرين التنفيذيني اأو اأي من ُموّظفي اجلهاز اأن يكونوا اأع�شاًء يف  ج-  

اأي من املجال�س اأو اللجان املُ�شّكلة لدى اأي من اجلهات اخلا�شعة اإل مُبوافقة الرئي�س. 
ُيحظر على ُموّظفي اجلهاز الإف�شاح عن اأو اإف�شاء املعلومات اأو البيانات املُتعلِّقة باأعمالهم  د-  

الوظيفّية، وذلك حتت طائلة امل�شوؤولّية.
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�أعمال �لرقابة
�ملادة )12(

ت�شمل اأعمال الرقابة التي ُيار�شها اجلهاز على اجلهات اخلا�شعة، ما يلي: 
الرقابة املالّية واللتزام.   .1

رقابة الأداء.   .2
الرقابة على اأنظمة الرقابة.   .3

الرقابة على كفاءة وفعالّية اأنظمة الرقابة.   .4

�لرقابة �ملالّية و�للتز�م
�ملادة )13(

ق من مدى م�شروعّيتها  ُيار�س اجلهاز الرقابة املالّية ورقابة اللتزام على كاّفة العملّيات بهدف التحقُّ
ّحة احت�شابها، والك�شف عن املُخالفات املالّية والإدارّية واتخاذ الإجراءات اللزمة  وُملءمتها و�شِ

ملُعاجلتها، من خلل ما يلي:
فح�س العملّيات املالّية التي تقوم بها اجلهات اخلا�شعة من خلل ُمار�شِتها لكاّفة اأن�شطتها    .1

واأعمالها وعملّياتها املالّية والت�شغيلّية.
ة بكاّفة ح�شابات اجلهات اخلا�شعة. فح�س البيانات واملُ�شتندات والوثائق اخلا�شّ   .2

واللوائح  والأنظمة  وال�شيا�شات  للت�شريعات  اخلا�شعة  اجلهات  تطبيق  �شلمة  من  د  التاأكُّ   .3
اجلهات  مع  بالتن�شيق  لها،  مة  املُنظِّ اأو  عنها  ال�شاِدرة  اأو  عملها  مبجال  لة  املُّت�شِ والقرارات 

املعنّية.
ُمراجعة احل�شاب اخلتامي العام للحكومة واإبداء الراأي الفّني ب�شاأنه، واإ�شدار تقرير يت�شّمن    .4
ح املركز املايل احلقيقي املُجّمع للحكومة، وكذلك احل�شابات  نتيجة اأعمال هذه املُراجعة، ُيو�شِّ

اخلتامّية للجهات اخلا�شعة وفقًا ملنهجّية العمل باجلهاز والإطار املعمول به لديه.
وتقارير  عمل  اأوراق  وفح�س  اخلا�شعة،  للجهات  واملُجّمعة  اخلتامّية  املالّية  القوائم  فح�س    .5

ة بذلك. قي ح�شاباتها، وتقدمي التقارير اخلا�شّ ُمدقِّ
ق من �شّحة احت�شاب وحت�شيل الإيرادات العاّمة والعوائد املالّية التي تنُتج عن تقدمي  التحقُّ   .6
يف  العاملة  الُبنوك  وكذلك  املُختِلفة،  لأن�شطتها  وُمار�شِتها  خلدماتها  اخلا�شعة  اجلهات 
الإمارة، وت�شمل دومنا ح�شر ال�شرائب، والر�شوم، والأثمان، والتعرفات، والغرامات، وعوائد 

البيع، وبدلت الإيجار، وبدلت المتياز، والأرباح، وت�شييل ال�شمان، وغريها.
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مبواردها  املُتعلِّقة  اخلا�شعة  اجلهات  يف  الإدارّية  والإجراءات  القرارات  وُمراجعة  فح�س    .7
والبدلت  والت�شويات  والعلوات  املُكافاآت  ومنح  والرتقيات  التعيينات  حيث  من  الب�شرّية، 

مة لها. ة هذه القرارات وُمطابقِتها للقوانني واللوائح املُنظِّ حَّ وغريها، للتاأكد من �شِ

رقابة �لأد�ء
�ملادة )14(

ُيار�س اجلهاز مهام رقابة الأداء على املهام والأن�شطة التي تقوم بها اجلهات اخلا�شعة، بهدف 
ق من مدى كفاءة وفعالّية تلك املهام والأن�شطة، وي�شمل ذلك ما يلي: التحقُّ

ق من مدى كفاءة ال�شتخدام الأمثل للموارد املُتاحة »املُدخلت« يف حتقيق »املُخرجات«  التحقُّ   .1
املطلوبة اأو املُخّططة، بالإ�شافة اإلى مدى حتقيق كفاءة التنظيم، وح�شن �شري العملّيات.

فح�س النحرافات التي حدثت اأثناء تنفيذ املهام والأن�شطة، ودرا�شة وحتديد الأ�شباب التي    .2
اأّدت اإليها.

ق من اأن اإجناز الأعمال قد مت بالتكلفة املُنا�ِشبة واجلودة املطلوبة ويف الوقت والزمان  التحقُّ   .3
املُلِئم.

التثبُّت من مدى حتقيق اجلهات اخلا�شعة لأهدافها وُم�شاهمِتها يف حتقيق الأهداف واخلطط    .4
ال�شرتاتيجّية العاّمة للحكومة.

رة بهدف حت�شني الأداء املطلوب للجهات  د من مدى حتقيق نتائج الأداء للأهداف املُقرَّ التاأكُّ   .5
اخلا�شعة. 

ق من وجود ُنُظم ومبادئ املُحا�شبة امل�شوؤولة لدى اجلهات اخلا�شعة. التحقُّ   .6

�لرقابة على �أنظمة �لرقابة
�ملادة )15(

ُيار�س اجلهاز مهام الرقابة على اأنظمة الرقابة بالتن�شيق مع اجلهات املعنّية يف الإمارة، بهدف 
ق من مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة يف تنفيذ كاّفة الأن�شطة الت�شغيلّية والعملّيات املالّية  التحقُّ

للجهات اخلا�شعة، والتي ت�شمل ما يلي:
وو�شائل  وا�شتثمارات  وبيانات  وعملّيات  والربجمّيات،  والتطبيقات  الأ�شول  كاّفة  تقييم    .1
الت�شال واخلوادم، وفح�س قواعد البيانات، وكذلك التقارير ال�شادرة عن اأنظمة الرقابة، 
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ق من مدى كفاءتها وفعالّيتها لتحقيق اأهداف اجلهات اخلا�شعة. للتحقُّ
ق من مدى توّفر اأنظمة الرقابة، التي تهدف اإلى حماية اجلهات اخلا�شعة. التحقُّ   .2

اإجراءات  وكذلك  فاعلّيتها،  ومدى  الرقابة  اأنظمة  �شلمة  عنا�شر  توّفر  مدى  من  ق  التحقُّ   .3
حماية اأ�شول تلك الأنظمة لدى اجلهات اخلا�شعة. 

فح�س مدى موثوقّية العتماد على اأنظمة الرقابة، ومدى تكامل عملّياتها وتقاريرها، واأنظمة    .4
احلوكمة لدى اجلهات اخلا�شعة.

ت  �شَ التثبُّت من اأن النفقات املخ�ش�شة لأنظمة الرقابة قد مت �شرفها للأغرا�س التي ُخ�شِّ   .5
مة لذلك. لأجلها، واأن ال�شرف قد مت وفقًا للت�شريعات املُنظِّ

�شات املر�شودة يف املُوازنة العاّمة لأنظمة الرقابة. التثبُّت من عدم جتاوز املُخ�شّ   .6

�لرقابة على كفاءة وفعالّية �أنظمة �لرقابة
�ملادة )1٦(

ُيار�س اجلهاز مهام الرقابة على كفاءة وفعالّية اأنظمة الرقابة من خلل ما يلي:
ق من مدى �شلمتها، وحتديد اأوجه الُق�شور  فح�س ُمتلف اأنظمة الرقابة واإجراءاتها للتحقُّ  .1

فيها، والتو�شية مبا يجب اتخاذه ملُعاجلتها.
تقومي مدى تطبيق مبادئ احلوكمة واإدارة املخاطر املُوؤ�ّش�شّية، واإدارة الأداء، ونظام الرقابة    .2
الداخلّية، ووحدات التدقيق الداخلي، وغريها لدى اجلهات اخلا�شعة، وفقًا لأف�شل املُمار�شات 

قات التي ُتواجهها، وحتديد ُفر�س التح�شني والتطوير. العاملّية، لتحديد املُعوِّ

�خت�شا�شات مركز دبي للأمن �لإلكرتوين
�ملادة )17(

قانون  مبوجب  الإلكرتوين  للأمن  دبي  ملركز  املُقّررة  بالخت�شا�شات  القانون  هذا  اأحكام  تخل  ل 
واأنظمة  احلكومّية  املعلومات  اأمن  على  الرقابة  يف  اإليه،  املُ�شار   2014 ل�شنة   )11( رقم  اإن�شائه 
املعلومات لدى اجلهات احلكومّية واجلهات التابعة للحكومة، ويكون للجهاز �شلحّية الرقابة على 
اأمن املعلومات واأنظمة املعلومات لدى اجلهات غري احلكومّية واجلهات التي يتقّرر خ�شوعها لرقابة 

اجلهاز وفقًا لأحكام املادة )18( من هذا القانون.
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�جلهات �خلا�شعة
�ملادة )1٨(

هذا  مبوجب  به  املنوطِة  وال�شلحّيات  املهام  ُمار�شة  ال�شنوّية،  العمل  خلطة  وفقًا  للجهاز  يكون 
القانون على اجلهات التالية، �شواًء كانت داخل الإمارة اأم خارجها:

لطات واملجال�س احلكومّية، مبا يف ذلك  الدوائر احلكومّية، والهيئات واملُوؤ�ّش�شات العاّمة، وال�شُّ   .1
ة واملناطق احُلّرة، مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، واأي جهة اأخرى  مناطق التطوير اخلا�شّ

تابعة للحكومة.
 )25%( بن�شبة  فيها  ُت�شاهم  التي  اأو  احلكومّية  اجلهات  اأو  احلكومة  متلكها  التي  ال�شركات    .2
ره يف هذا ال�شاأن، الرقابة على ال�شركات التي  فاأكرث من راأ�شمالها، ويجوز للجهاز وفقًا ملا ُيقدِّ

ُت�شاهم فيها احلكومة اأو اجلهات احلكومّية بن�شبة تقل عن )%25( من راأ�شمالها.
ال�شركات التي ت�شمن لها احلكومة حّدًا اأدنى من الربح.   .3

م لها احلكومة اإعانة مالّية. اجلهات التي ُتقدِّ   .4
اأي م�شروع اأو جهة اأخرى يعهد احلاكم اأو الرئي�س اإلى اجلهاز بالرقابة عليه.   .5

مة لها. اجلهات اأو امل�شاريع الأخرى التي تخ�شع لرقابة اجلهاز وفقًا للت�شريعات املُنظِّ   .6
اأي جهة يتبنّي للجهاز اأن لها �شلة مُبخالفات مالّية واإدارّية، ارُتِكَبت يف اأي من اجلهات املُ�شار    .7

اإليها يف هذه املادة، وذلك يف ُحدود تلك املُخالفات والت�شريعات ال�شارية يف الإمارة.

تنفيذ �أعمال �لرقابة
�ملادة )1٩(

للقواعد  وفقًا  انتقائّية،  اأم  �شاِملة  كانت  �شواًء  الرقابة على اجلهات اخلا�شعة،  اأعمال  تنفيذ  يتم 
املُعتمدة يف خطة العمل ال�شنوّية التي ي�شعها اجلهاز.

�إجر�ء عملّية �لتدقيق
�ملادة )20(

لقيامه  لزمة  اأنها  يرى  اأوراق  اأو  �شجلت  اأو  ُم�شتندات  اأو  ح�شابات  اأي  يف  التدقيق  للجهاز  اأ-  
اأو يف  اإما يف مقر اجلهاز  اإجراء عملّية التدقيق  باأعمال الرقابة على الوجه الأكمل، ويجوز 
والأوراق  جلت  وال�شِّ احل�شابات  لديها  توجد  التي  اجلهة  مقر  يف  اأو  اخلا�شعة  اجلهة  مقر 

واملُ�شتندات اخلا�شعة للتدقيق.
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للجهاز طلب ربط اأنظمة الرقابة املعمول بها لدى اجلهات اخلا�شعة باجلهاز لإجراء عملّية  ب-  
التدقيق وحتليل بيانات العملّيات املالّية والت�شغيلّية عن ُبعد.

ُتعترب كاّفة املعلومات والبيانات والوثائق التي يّطلع عليها ُموّظفو اجلهاز اأثناء قيامهم بعملّية  ج-  
التدقيق �ِشّرية، �شواًء مت الطلع عليها يف مقر اجلهاز اأو يف مقر اجلهة اخلا�شعة اأو يف مقر 

جلت والأوراق واملُ�شتندات اخلا�شعة للتدقيق. اجلهة التي توجد لديها احل�شابات وال�شِّ

جلت تدقيق �ملُ�شتند�ت و�ل�شِّ
�ملادة )21(

للُمدير العام وملُوّظفي اجلهاز املُكّلفني بالتدقيق، الطلع على اأي ح�شابات اأو ُم�شتندات اأو  اأ-  
ُموّظف  باأي  املُبا�شر  الت�شال  وكذلك  التدقيق،  لأعمال  لزمة  اأنها  يرون  اأوراق  اأو  �شجلت 
يعمل لدى اجلهة اخلا�شعة لل�شتف�شار منه عن اأي مو�شوع يتعّلق باأعمال التدقيق اأو التحقيق 
الذي ُيجريه اجلهاز، ويكون لهم يف �شبيل ذلك �شلحّية التحقيق مع اأي ُموّظف له علقة باأي 

ُمالفة مالّية واإدارّية ُمرتكبة لدى اجلهة اخلا�شعة.
جلت  على اجلهات اخلا�شعة ت�شهيل ُمِهّمة ُموّظفي اجلهاز، من حيث توفري املُ�شتندات وال�شِّ ب-  
املطلوبة واأي ُم�شتندات اأو اأوراق يرونها لزمة للقيام باأعمال التدقيق، وكذلك ال�شماح لُهم 

بفح�س اأنظمة الرقابة وتوفري املكان املُلِئم ملُبا�شرة اأعمالهم.

وحد�ت �لتدقيق �لد�خلي
�ملادة )22(

اخلا�شعة،  الداخلي يف اجلهات  التدقيق  وحدات  عملّيات  و�شري  على خطط  الطلع  للجهاز حق 
فيها،  الراأي  واإبداء  عنهما  ال�شادرة  التقارير  وعلى  قني اخلارجيني،  املُدقِّ عملّيات  و�شري  وخطط 

ق من مدى تنفيذ اجلهات اخلا�شعة للتو�شيات الواردة فيها. والتحقُّ

ة بنتائج �لتدقيق  �لتقارير �خلا�شّ
�ملادة )23(

خّطّيًا  تبليغها  ويتم  ب�شاأنها،  وطلباته  ُملحظاته  تت�شّمن  تقارير  يف  التدقيق  نتائج  اجلهاز  ي�شع 
للجهات اخلا�شعة، وعلى هذه اجلهات تنفيذ طلبات اجلهاز وموافاته بُردودها على تلك املُلحظات 
والطلبات خلل ُمهلة ل تزيد على )30( ثلثني يومًا من تاريخ اإبلغها بها، وتكون هذه املُهلة قابلة 

Issue 431 Pages.indd   16 4/23/18   3:34 PM



�لعدد )431( - �ل�شنة )52( - ٩ �شعبان  143٩هـ - �ملو�فق 25 �أبريل 201٨م 17 حكومة دبي - �جلريدة �لر�شمية

للتمديد بقرار من املُدير العام، ويف حال عدم ورود الرد من اأي من اجلهات اخلا�شعة خلل املُهلة 
ل اإليها اجلهاز يف التقارير  املذكورة بدون عذر مقبول، فُتعترب نتائج التدقيق واملُلحظات التي تو�شّ

التي و�شعها �شحيحة ونهائّية.

�ل�شتعانة باخُلرب�ء و�لفّنيني
�ملادة )24(

للجهاز يف �شبيل ُمراقبة وتدقيق اأن�شطة واأعمال اجلهات اخلا�شعة ال�شتعانة مبن يراه ُمنا�شبًا من 
اخُلرباء والفّنيني ملُعاونِته يف كاّفة اأعمال الرقابة املنوطة به مبوجب اأحكام هذا القانون، وُي�شِدر 

املُدير العام قرارًا بتحديد اأتعاِبهم. 

�خللف مع �جلهات �خلا�شعة
�ملادة )25(

اإذا وقع اأثناء ُمار�شة اجلهاز ملهاّمه و�شلحّياته املنوطة به مبوجب هذا القانون اأي خلف بينه 
وبني اأي من اجلهات اخلا�شعة، فاإّنه يتم عر�س هذا اخللف على الرئي�س للتوجيه مبا يراه ُمنا�ِشبًا 

ب�شاأنه.

و�جبات �جلهات �خلا�شعة
�ملادة )2٦(

على اجلهات اخلا�شعة اللتزام مبا يلي:
جلت  تزويد اجلهاز بُكل ما من �شاأنه متكينه من القيام مبهاّمه، مبا يف ذلك املُ�شتندات وال�شِّ   .1
واأي اأوراق اأو معلومات يرى اأّنها لزمة لأعمال التدقيق وفقًا لأحكام هذا القانون والت�شريعات 

ال�شارية.
ال�شماح ملُوّظفي اجلهاز بفح�س وتقييم اأنظمة الرقابة وفقًا لأحكام هذا القانون والت�شريعات    .2

ال�شارية.
ح�شاباتها  وم�شاريع  املالّية  بياناتها  تت�شّمن  التي  واملعلومات  البيانات  بكاّفة  اجلهاز  ُموافاة    .3

اخلتامّية واملُ�شتندات املُتعلِّقة بها. 
اإخطار اجلهاز بُن�شخة من القرارات ال�شاِدرة بتفوي�س ال�شلحيات التي ينحها م�شوؤولو    .4
اجلهات اخلا�شعة لأي من ُموّظفيهم، وفقًا للأحكام املُقّررة مبوجب القانون رقم )1( ل�شنة 
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2016 املُ�شار اإليه.
اإخطار اجلهاز باأي ُمالفة مالّية واإدارّية ُترتكب فيها.   .5

اإن�شاء وحدات تنظيمية للرقابة الداخلّية.  .6
دها الرئي�س مُبوجب القرارات ال�شاِدرة عنه يف هذا ال�شاأن. اأي التزامات اأخرى ُيحدِّ   .7

�حل�شاب �خلتامي
�ملادة )27(

على دائرة املالّية ُموافاة اجلهاز مب�شروع احل�شاب اخلتامي العام للحكومة، واملُ�شتندات املُتعلِّقة به، 
ملُراجعته واإبداء الراأي واملُلحظات عليه، وعلى اجلهاز رفع التقارير التي ُيِعّدها يف هذا ال�شاأن اإلى 

دائرة املالّية، لإجراء الت�شويات والتعديلت ب�شاأنه، وذلك قبل املوعد املُحّدد لعتماده.

قو �حل�شابات ُمدقِّ
�ملادة )2٨(

ق  ُمدقِّ تعيني  الداخلّية،  واأنِظمِتها  عملها  طبيعة  تقت�شي  والتي  اخلا�شعة  اجلهات  جميع  على 
قني ونطاق عملهم  ح�شابات خارجي، اللتزام بالأ�ش�س واملعايري املُتعلِّقة بطريقة اختيار هوؤلء املُدقِّ
الدولّية  واملعايري  معهم  املرُبمة  بالعقود  التزامهم  مدى  من  ق  للتحقُّ اأداِئهم،  وتقومي  وتقاريرهم 

للُمراجعة والتدقيق واأحكام الت�شريعات ال�شارية.

م�شوؤولّية ُموّظفي �جلهات �خلا�شعة
�ملادة )2٩(

فاتهم القانونّية واأعمالهم املادّية التي  ُيعترب م�شوؤولو وُموّظفو اجلهات اخلا�شعة م�شوؤولني عن ت�شرُّ
ت�شملها اأعمال الرقابة وذلك وفقًا للقواعد املُقّررة يف هذا القانون والت�شريعات ال�شارية.

عرقلة �أعمال �جلهاز
�ملادة )30(

من  املُكّلف  املُوّظف  اأو  العام  للُمدير  يكون  فاإّنه  اجلهاز،  اأعمال  بعرقلة  �شخ�س  اأي  قيام  حال  يف 
اأو الأماكن الأخرى  اأو اخلزائن  قبله اتخاذ كافة الإجراءات التي تكُفل املُحافظة على ال�شناديق 
جلت اأو الأوراق اأو احِل�شابات املُراد تدقيقها، وله عند ال�شرورة  التي توجد فيها املُ�شتندات اأو ال�شِّ

Issue 431 Pages.indd   18 4/23/18   3:34 PM



�لعدد )431( - �ل�شنة )52( - ٩ �شعبان  143٩هـ - �ملو�فق 25 �أبريل 201٨م 1٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�شمية

رطة. ة يف الإمارة مبا يف ذلك اأفراد ال�شُّ ال�شتعانة باجلهات املُخت�شّ

�ملُخالفات �ملالّية و�لإد�رّية
�ملادة )31(

واإدارّية، وعلى اجلهات اخلا�شعة  التالية وُدومنا ح�شر، ُمالفات مالّية  ُتعترب احلالت والوقائع 
اإحالتها للجهاز للتحقيق فيها، وهي على النحو التايل:

اجلهات  من  اأي  لدى  بها  املعمول  املالّية  واللوائح  والأنظمة  والأحكام  القواعد  ُمالفة    .1
اخلا�شعة.

ة باجلهات  ُمالفة القواعد والأحكام املُتعلِّقة بتنفيذ بنود املُوازنة العاّمة اأو املُوازنات اخلا�شّ   .2
اخلا�شعة.

مة للعقود والتفاقيات التي جُتريها اجلهات اخلا�شعة. ُمالفة القواعد والأحكام املُنظِّ   .3
ُمالفة القرارات الإدارّية للت�شريعات ال�شارية، والتي يرتّتب عليها اآثار مالّية.   .4

مة للُم�شتودعات والتعاميم املُحا�شبّية ال�شادرة عن اجلهات  ُمالفة القواعد والأحكام املُنظِّ   .5
اخلا�شعة.

عدم ُموافاة اجلهاز بالبيانات املالّية وم�شاريع احل�شابات اخلتامّية واملُ�شتندات املُوؤّيدة لها يف    .6
املواعيد املُحّددة، اأو ما يطُلبه اجلهاز من الأوراق اأو الوثائق اللزمة للقيام باأعمال الرقابة.

ف اأو فعل اأو ترك اأو اإهمال اأو تق�شري ترّتب عليه اإحلاق �شرر باجلهات اخلا�شعة،  كل ت�شرُّ   .7
اأو �شياع اأو تبديد اأي حق من حقوقها املالّية، اأو امل�شا�س مب�شاحلها املالّية.

اأو  عليها  ال�شتيلء  ت�شهيل  اأو  اخلا�شعة  اجلهات  اأموال  اأو  احلكومة  اأموال  على  ال�شتيلء    .8
اختل�شها اأو اإحلاق ال�شرر مب�شاحلها.

تبديد اأموال اجلهات اخلا�شعة اأو التحايل لل�شتيلء على اأموالها.   .9
حت�شيل  تاأخري  اأو  تعطيل  اأو  وقف  يف  اأو  الغري،  اأو  النف�س  لرتبيح  العامة  الوظيفة  ا�شتغلل    .10
الإيرادات العاّمة من الأموال اأو ال�شرائب اأو الر�شوم املُقّررة للحكومة اأو اجلهات اخلا�شعة.

التزوير يف املُحّررات وا�شتعمالها.    .11
قبول اأو طلب الر�شوة.   .12

املُخالفات املُتعلِّقة بالتهّرب ال�شريبي اأو التهّرب اجُلمركي.   .13
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�لأفعال �ملُوجبة للتحقيق و�ملُ�شاءلة
�ملادة )32(

ُيعدُّ ُمرتِكبًا ملُخالفة وفقًا لأحكام هذا القانون، وُعر�شًة للتحقيق واملُ�شاءلة التاأديبّية واجلزائّية، ُكل 
�شخ�س ُيقِدم على اإتيان اأي من الأفعال التالية:

عرقلة اأعمال الرقابة اأو عدم التعاون اأو رف�س ال�شماح ملُوّظفي اجلهاز بالقيام بوظائفهم على    .1
النحو املُبنّي يف هذا القانون.

رف�س الإدلء باأي معلومات ب�شاأن اأي حتقيق ُيجريه اجلهاز.   .2
ر يف الرد عليه ملُّدة تزيد على  المتناع عن الرد على ُملحظات اجلهاز اأو ُمرا�شلِته، اأو التاأخُّ   .3

)30( ثلثني يومًا بدون عذر مقبول.
رف�س تنفيذ اأي من الطلبات اأو التدابري التي يطُلب اجلهاز اإجراءها.   .4

الت�شرّت على اأي واقعة اأو حالة ي�شتوجب القانون اإحالتها للجهاز للتحقيق فيها.   .5

�مل�شوؤولية �لتاأديبّية
�ملادة )33(

اأثناء  يرتكب  الذي  املُوّظف  ُيجازى  القت�شاء،  عند  اجلزائّية  بامل�شوؤولّية  الإخلل  عدم  مع  اأ-  
اخلدمة اأي من الأفعال اأو املُخالفات املن�شو�س عليها يف هذا القانون، وفقًا لت�شريعات املوارد 

الب�شرّية املُطّبقة لدى اجلهات اخلا�شعة. 
عن  مدنّيًا  م�شوؤوًل  املُوّظف  يكون  القت�شاء،  عند  اجلزائّية  بامل�شوؤولية  الإخلل  عدم  مع  ب-  
الأ�شرار الناجمة عن ارتكابه لأي من الأفعال اأو املُخالفات املن�شو�س عليها يف هذا القانون.

�لتحقيق يف �ملُخالفات
�ملادة )34(

�شه، عند قيام اجلهاز بالتحقيق يف اأي من املُخالفات املُرتكبة وفق  يكون للُمدير العام اأو من ُيفوِّ
اأحكام هذا القانون، اتخاذ اأي من الإجراءات والتدابري التالية:

الطلب من اجلهة اخلا�شعة وقف املُوّظف املُخاِلف عن العمل حلني اكتمال التحقيق.   .1
جلت التي مت ا�شتخدامها يف ارتكاب املُخالفة. التحفُّظ على الأوراق واملُ�شتندات وال�شِّ   .2

ّحة املُخالفة، اأو عدم ُثبوت ارتكاب املُوّظف لأي من املُخالفات  حفظ التحقيق يف حال عدم �شِ   .3
املن�شو�س عليها يف هذا القانون.
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وجود جرية  املُخالفة عن  التحقيق يف  اأ�شفر  اإذا  العاّمة  يابة  النِّ اإلى  التحقيق  اأوراق  اإحالة   .4
جزائّية ُيعاِقب عليها القانون.

اآثار  طلب �شحب كاّفة القرارات املُتعلِّقة باملُخالفة، واإلغاء ما ترّتب على هذه القرارات من    .5
قانونّية اأو مالّية، اعتبارًا من تاريخ �شدور تلك القرارات.

طلب فر�س اجلزاءات التاأديبّية على املُوّظف املُخاِلف، وعلى م�شوؤول اجلهة اخلا�شعة اإ�شدار    .6
القرار الإداري بتوقيع اجلزاء التاأديبي املُنا�شب على هذا املُوّظف واإخطار اجلهاز بهذا القرار 

خلل )15( خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ طلب فر�س اجلزاء التاأديبي.

فر�ص �جلز�ء�ت �لتاأديبّية على �ملُوّظفني �ملُخالفني
�ملادة )35(

اإذا راأى املُدير العام اأن اجلزاء التاأديبي الذي مت توقيُعه على املُوّظف املُخاِلف يتنا�شب مع  اأ-  
ال�شادر  القرار  باملُوافقة على  اإخطار اجلهة اخلا�شعة  يتم  فاإّنه  املُرتكبة،  املُخالفة  ج�شامة 

ب�شاأن ذلك اجلزاء. 
اإذا راأى املُدير العام اأن اجلزاء التاأديبي الذي مت توقيُعه على املُوّظف املُخاِلف ل يتنا�شب مع  ب-  
ج�شامة املُخالفة املُرتكبة، فله اأن يطلب من م�شوؤول اجلهة اخلا�شعة ت�شديد اجلزاء التاأديبي 
ال�شادر  بالقرار  اجلهاز  واإخطار  املُرتكبة،  املُخالفة  ج�شامة  مع  ُمتنا�ِشبًا  يجعله  مبا  املُوّقع 
ب�شاأن ت�شديد اجلزاء التاأديبي خلل )7( �شبعة اأّيام من تاريخ طلب ت�شديد اجلزاء التاأديبي، 
فاإذا مل ي�شتِجب م�شوؤول اجلهة اخلا�شعة لطلب اجلهاز، يتم رفع الأمر اإلى الرئي�س لتخاذ ما 

يراه ُمنا�شبًا يف هذا ال�شاأن.
ويف جميع الأحوال، للُموّظف اأن يتقّدم اإلى جلنة التظلُّمات املن�شو�س عليها يف املادة )36(  ج-  
من هذا القانون بتظلُّم خّطي من القرار ال�شادر بحقه خلل )15( خم�شة ع�شر يومًا من 

تاريخ اإخطاره بالقرار املُتظّلم منه.

جلنة �لتظلُّمات
�ملادة )3٦(

خم�شة  اإلى  ثلثة  من  تتاألف  �لتظلُّمات«  »جلنة  ُت�شّمى  جلنة  الرئي�س  من  بقرار  ُت�شّكل  اأ-  
الُعليا للت�شريعات يف  اأع�شاء، برئا�شة ُمثِّل عن اجلهاز وُع�شوّية ُمثِّل عن ُكل من اللجنة 
وذلك  اجلهة،  هذه  م�شوؤول  ُحه  ُير�شِّ املُتظلِّم،  املُوّظف  لها  التابع  اخلا�شعة  واجلهة  الإمارة 
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هم اأحد اجلزاءات التاأديبّية  بهدف ُمناق�شة التظلُّمات التي يتقّدم بها املُوّظفون ال�شادر بحقِّ
املن�شو�س عليها يف ت�شريعات املوارد الب�شرّية املُطّبقة لدى اجلهات اخلا�شعة.

والإجراءات  و�شلحّياتها،  التظلُّمات،  جلنة  عمل  اآلية  الرئي�س  عن  ال�شادر  القرار  د  ُيحدِّ ب-  
الواجب اتباعها اأمامها، ويكون القرار ال�شادر عن جلنة التظلُّمات يف �شاأن التظلُّم املُقّدم 
اإليها نهائّيًا وغري قابل للطعن فيه باأي طريق من ُطُرق الطعن الإدارّية، مع احتفاظ املُتظلِّم 

بحّقه يف اللجوء اإلى الق�شاء.

�مل�شوؤولّية عن �ملُخالفات
�ملادة )37(

يبقى املُوّظف م�شوؤوًل عن املُخالفات التي ارتكبها حتى ولو بعد انتهاء خدمته لأي �شبٍب كان،  اأ-  
ويجوز التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونّية اللزمة ب�شاأنه، وتوقيع اأي من اجلزاءات 

التالية:
بع ملُّدة ل تزيد على )3( ثلثة اأ�شهر.  احلرمان من معا�س التقاعد مبا ل ُيجاِوز الرُّ   .1

بع، اعتبارًا من تاريخ  تخفي�س معا�س التقاعد اأو ُمكافاأة نهاية اخلدمة مبا ل ُيجاِوز الرُّ   .2
نفاذ القرار ال�شادر بتوقيع اجلزاء ال�شادر بحقه.

ل يحول انقطاع املُوّظف عن العمل دون ال�شري يف اإجراءات ُم�شاَءلِته تاأديبّيًا عن املُخالفات  ب-  
بعد �شدور قرار  اإل  التحقيق  اإلى  اأحيل  قد  اإذا كان  ا�شتقالته  قبول  ارتكبها، ول يجوز  التي 

نهائي ب�شاأنه.
تاريخ  من  �شنوات  )5( خم�س  مُب�شّي  اأو  املُخالف،  املُوّظف  بوفاة  التاأديبّية  املُخالفة  ت�شُقط  ج-  
اإحالة  اأو  التحقيق،  اإجراءات  من  اإجراء  اأي  باتخاذ  املُّدة  هذه  وتنقِطع  املُخالفة،  اكت�شاف 
بُجرم  ق�شائّية  جهة  اأي  اأو  التاأديبي،  اجلزاء  بتوقيع  ة  املُخت�شّ اجلهة  اإلى  املُخاِلف  املُوّظف 
�ُسقوط  ُمّدة  وتبد�أ  ُمبا�ِسرة،  غري  �أو  ُمبا�ِسرة  ب�سورة  بها  يتعّلق  �أو  �ملُخالفة  تلك  عن  نا�ِسئ 
جديدة من تاريخ اآخر اإجراء مت اتخاُذه ب�شاأن املُخالفة، واإذا تعّدد املُوّظفون املُحالون للتحقيق 
عن نف�س املُخالفة، فاإن انقطاع املُّدة بالن�شبة لأحدهم يرتّتب عليه انقطاِعها بالن�شبة للباقني 

ولو مل تُكن قد اتُِّخَذت �شّدهم اإجراءات قاِطعة للُمّدة.
تنق�شي الدعوى اجلزائّية �شد املُوّظف املُخالف وفقًا للقواعد العاّمة املُقّررة لنق�شاء الدعوى  د-  

اجلزائّية مُبوجب الت�شريعات ال�شارية.
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�ل�شبطّية �لق�شائّية
�ملادة )3٨(

تكون ملُوّظفي اجلهاز الذين ي�شُدر بت�شميتهم قرار من املُدير العام، �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 
ل ُمالفة وفق اأحكام هذا القانون والقرارات ال�شاِدرة مُبوجبه، ويكون  يف اإثبات الأفعال التي ُت�شكِّ
ة يف الإمارة مبا  لهم يف �شبيل ذلك حترير ما�شر ال�شبط اللزمة، وال�شتعانة باجلهات املُخت�شّ

رطة. يف ذلك اأفراد ال�شُّ

تقارير �جلهاز
�ملادة )3٩(

ُي�شِدر اجلهاز التقارير التالية:
ونتاِئج  اأن�ِشطة اجلهاز،  الرئي�س حول جميع  قبل  اإلى احلاكم من  ُيرفع  عاّمًا  �شنوّيًا  تقريرًا    .1
اأعمال الرقابة التي قام بتنفيذها، واأهم املُلحظات الناجتة عن اأعمال الرقابة واملُخالفات 
املُرتكبة والإجراءات املُّتخذة ب�شاأنها، مبا يف ذلك اجلزاءات التي مت فر�شها على ُمرتِكبيها 

والطلبات والتو�شيات املُقرتحة لت�شحيح وت�شويب ما يتوّجب ت�شحيُحه.
تقارير بنتائج التدقيق تت�شّمن ُملحظات اجلهاز وطلباته ب�شاأنها، يتم تبليغها خّطّيًا للجهات    .2

اخلا�شعة.
اجلهاز  راأي  يت�شمن  للحكومة،  العام  اخلتامي  احل�شاب  م�شروع  ُمراجعة  بنتائج  تقرير    .3
الت�شويات  لإجراء  املالّية  دائرة  اإلى  التقرير  هذا  اإر�شال  ويتم  للحكومة،  املايل  املركز  يف 

والتعديلت اللزمة على م�شروع احل�شاب اخلتامي العام وفقًا ملا انتهى اإليه راأي اجلهاز. 
للجهات  واملُجّمعة  اخلتامّية  املالّية  القوائم  وكذلك  املالّية  البيانات  تدقيق  بنتائج  تقارير    .4

اخلا�شعة.
تقارير بنتائج التقييم العام للحوكمة واإدارة املخاطر املُوؤ�ّش�شّية واإدارة الأداء ونظام الرقابة    .5
ِبُفَر�س التح�شني  الداخلّية ووحدات التدقيق الداخلي للجهات اخلا�شعة، وتو�شيات اجلهاز 

والتطوير.
تقارير املُخالفات املُرتكبة من قبل اجلهات اخلا�شعة.   .6

اإطلع  الأمر  يقت�شي  الأهّمّية،  من  كبرية  درجة  على  يكون  مو�شوع  اأي  عن  ة  خا�شّ تقارير    .7
ة يف الإمارة عليه بالّنظر اإلى ُخطورِته واأهّميِته. لطات املُخت�شّ ال�شُّ

به  املنوطة  ه  مبهامِّ للقيام  لزمة  وتكون  اإ�شدارها،  �شرورة  اجلهاز  يرى  اأخرى  تقارير  اأي    .8
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مبوجب هذا القانون.

�لتعاون و�لتن�شيق �لدويل
�ملادة )40(

الدولّية والإقليمّية والحتادّية واملحّلّية يف املجالت ذات  التن�شيق مع اجلهات  للجهاز  يكون  اأ-  
لة بعمله. ال�شِّ

يكون للجهاز، وفقًا للت�شريعات ال�شارية، اإبرام التفاقيات مع اجلهات اخلارجّية، اأو الن�شمام  ب-  
لة بعمل اجلهاز. �شة يف املجالت ذات ال�شِّ اإلى املُنّظمات الإقليمّية اأو الدولّية املُتخ�شِّ

�ملو�رد �ملالّية للجهاز
�ملادة )41(

تتكّون املوارد املالّية للجهاز ما يلي: اأ-  
املُوازنة املالّية ال�ّشنوّية املُعتمدة للجهاز من قبل احلاكم.    .1

مها اجلهاز. بدل اخلدمات التي ُيقدِّ   .2
بدل اأعمال اخِلربة املالّية واملُحا�شبّية التي يتم تكليف اجلهاز بها اأو التي يتم طلبها منه.   .3

اأي موارد اأخرى ُيِقّرها الرئي�س.  .4
املُعتمدة  املُوازنة  وتنفيذ  وا�شتعمال  اإدارة  ب�شاأن  اللزمة  لحّيات  ال�شّ كاّفة  العام  للُمدير  ب-  
للجهاز، مبا يف ذلك توزيع اعتماداتها وتخ�شي�س اإيراداتها والرقابة على تنفيذها واإجراء 

املُناقلت بني اأبوابها وُبنودها، وفقًا للأنظمة املالّية املُعتمدة لدى اجلهاز يف هذا ال�شاأن.

تنظيم ح�شابات و�ِشجلت �جلهاز
�ملادة )42(

ق اجلهاز يف تنظيم ح�شاباته و�ِشجلته اأ�شول ومبادئ املُحا�شبة احلكومّية. ُيطبِّ اأ-  
تبداأ ال�شنة املالّية للجهاز يف اليوم الأّول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثلثني من  ب-  

�شهر دي�شمرب من ُكل �شنة.
يكون للجهاز ُموازنة ُم�شتِقّلة، يرفعها الرئي�س للحاكم لعتماِدها خلل ُمّدة اأق�شاها ُمنت�شف  ج-  
�شهر دي�شمرب من ُكل �شنة، ويجوز للرئي�س طلب اعتمادات اإ�شافّية اأو جديدة، على اأن ُترفع 

للحاكم لعتمادها.
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التي  للقرارات  وفقًا  املُحا�شبّية  والدورة  واملُ�شتندات  جلت  وال�شِّ احل�شابات  تنظيم  يتم  د-  
ُي�شِدرها املُدير العام يف هذا ال�شاأن.

�أحكام �نتقالّية
�ملادة )43(

توؤول اإلى اجلهاز كاّفة احُلقوق واللتزامات املُتعلِّقة بدائرة الرقابة املالّية، وُينقل اإليه جميع املُوّظفني 
العاملني بالدائرة بتاريخ العمل بهذا القانون، مع احتفاِظهم بُحقوقهم املُكت�شبة. 

�شريان قانون �إد�رة �ملو�رد �لب�شرّية
�ملادة )44(

 2006 ل�شنة   )27( رقم  دبي  حلكومة  الب�شرّية  املوارد  اإدارة  قانون  اجلهاز،  ُموّظفي  على  ُيطّبق 
وتعديلته، وذلك حلني اعتماد نظام �شوؤون املوارد الب�شرية اخلا�س باجلهاز من قبل الرئي�س.

�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )45(

اأو  باإ�شدارها احلاكم  يخت�س  اأحكام  اآخر من  ت�شريع  اأي  اأو  القانون  عليه هذا  ن�ّس  ما  با�شتثناء 
الرئي�س، ُي�شِدر املُدير العام القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

�حُللول و�لإلغاء�ت
�ملادة )4٦(

يِحل هذا القانون مل القانون رقم )8( ل�شنة 2010 وتعديلته املُ�شار اإليه. اأ-  
ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون. ب-  

ي�شتمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات ال�شاِدرة تنفيذًا للقانون رقم )8( ل�شنة 2010  ج-  
دور  املُ�شار اإليه وذلك اإلى املدى الذي ل تتعار�س فيه واأحكام هذا القانون، وذلك حلني �شُ

اللوائح والقرارات والتعليمات التي حِتل مّلها.
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�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )47(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �شُ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 11 اأبريل 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رجب 1439هـ
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قانون رقم )5( ل�شنة 201٨
ب�شاأن

تنظيم �لعمل �لتطّوعي يف �إمارة دبي
__________

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

بالقانون  ال�شادر  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  املدنّية  املعاملت  قانون  على  الطلع  بعد 
الحتادي رقم )5( ل�شنة 1985 وتعديلته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالقانون الحتادي رقم )3( ل�شنة 1987 وتعديلته،
وعلى القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2008 يف �شاأن اجلمعّيات واملُوؤ�ّش�شات الأهلّية ذات النفع 

العام،
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،

وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املُن�شاآت الأهلّية يف اإمارة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم جمع التربُّعات يف اإمارة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )20( ل�شنة 2011 ب�شاأن تنظيم امِلَهن الجتماعّية يف اإمارة دبي،
مي اخلدمات الجتماعّية  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )9( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم عمل ُمقدِّ

يف اإمارة دبي،

ُن�شِدر �لقانون �لتايل:
��شم �لقانون

�ملادة )1(
ُي�شّمى هذا القانون »قانون تنظيم �لعمل �لتطّوعي يف �إمارة دبي رقم )5( ل�شنة 201٨«.

�لتعريفات
�ملادة )2(

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

: هيئة تنمية املجتمع يف دبي. الهيئة 
: ُمدير عام الهيئة. املُدير العام 

واملجال�س  العاّمة،  واملُوؤ�ّش�شات  والهيئات،  احلكومّية،  الدوائر   : اجلهات احلكومية 
لطات، وما يف ُحكِمها من اجِلهات العاّمة التاِبعة حلكومة دبي،  وال�شُّ
ة واملناطق  لطات املُ�شِرفة على مناطق التطوير اخلا�شّ مبا يف ذلك ال�شُّ

احُلّرة، مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
لأد�ء  �أجر  ودون  �أو �سغوط  �إكر�ه  بال  نف�سه طو�عيًة  ر  ُي�سخِّ كل من   : ع  �ملُتطوِّ

العمل التطّوعي.
ُمنّظم  اإطار  �شمن  ُينّفذ  عاّمة،  منفعة  حتقيق  اإلى  يهدف  عمل  ُكل   : العمل التطّوعي 
اختياره  مبح�س  ع  املُتطوِّ مِبوجِبه  ُي�شاِرك  التطّوع،  اتفاق  مبوجب 
اأن يهدف  اأو مهاراِته دون  اأو ُجهِده  خارج نطاق عاِئلته �شواًء بوقِته 

اإلى حتقيق اأي عائد ماّدي لنف�شه.
ع لديها. ع واجلهة املُتطوَّ م العلقة بني املُتطوِّ : اتفاق كتابي ُينظِّ اتفاق التطّوع 

الأهلّية  املُن�شاأة  فيها  واجلهة اخلا�شة مبا  وت�شمل اجلهة احلكومية   : ع لديها  اجلهة املُتطوَّ
املُرّخ�س لها بالعمل يف الإمارة.

الت�شريعات  مبوجب  املُن�شاأة  الأهلّية  املُوؤ�ّش�شة  اأو  الأهلّية  اجلمعية   : املُن�شاأة الأهلّية 
ال�شارية يف الإمارة. 

الت �أو خرب�ت �أو �سروط  ر ُموؤهِّ : �لعمل �لتطّوعي �لذي يتطّلب �أد�وؤه توفُّ �سي  �لعمل �لتطّوعي �لتخ�سُّ
رها فيه للقيام بالعمل  ع تتجاوز �ل�سروط �لو�جب توفُّ ُمعّينة يف �ملُتطوِّ

�س. غري املُتخ�شِّ
ذه اجلهات احلكومية اأو اجلهات اخلا�شة،  : العمل التطّوعي الذي ُتنفِّ العمل التطوعي املُوؤ�ّش�شي 

مبا فيها املُن�شاأة الأهلّية يف الإمارة من خلل املُنت�ِشبني اإليها.
باأعمال  للقيام  فريقًا  بينهم  فيما  لون  ُي�شكِّ الأفراد  من  جمموعة   : فريق العمل التطّوعي 
تطّوعية يف جمالت ذات اهتمام ُم�شرتك وفقًا لأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�شادرة مبوجبه.

Issue 431 Pages.indd   28 4/23/18   3:34 PM



�لعدد )431( - �ل�شنة )52( - ٩ �شعبان  143٩هـ - �ملو�فق 25 �أبريل 201٨م 2٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�شمية

نطاق �لتطبيق
�ملادة )3(

ُتطّبق اأحكام هذا القانون على جميع الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني الذين يقومون باأي اأعمال 
لة بالعمل التطّوعي يف الإمارة. اأو اأن�شطة ذات �شِ

�أهد�ف �لقانون
�ملادة )4(

يهدف هذا القانون اإلى ما يلي:
املُتطّوعني  وِحماية  ت�شجيع  تكُفل  التي  ال�شوابط  وو�شع  الإمارة،  يف  التطّوعي  العمل  تنظيم    .1

والِفئات املُ�شتفيدة منه.
تنمية امل�شوؤولّية الجتماعّية لدى اأفراد املُجتمع، وغر�س ثقافة العمل التطّوعي لديهم.   .2

ت�شجيع روح املُبادرة واملُ�شاركة الإيجابّية يف الأن�ِشطة املُختِلفة التي تعود على املُجتمع بالفاِئدة.   .3
ا�شتثمار اأوقات الفراغ لدى الأ�شخا�س الطبيعيني واإطلق طاقاِتهم الب�شرّية خلدمة املُجتمع    .4

املحلي من خلل العمل التطّوعي.

�خت�شا�شات �لهيئة
�ملادة )5(

يكون للهيئة يف �شبيل حتقيق اأهداف هذا القانون، القيام باملهام وال�شلحّيات التالية:
على  والإ�شراف  الإمارة،  يف  التطّوعي  العمل  لتنظيم  العامة  وال�شيا�شات  اخلطط  و�شع    .1

تنفيِذها.
التي  املُبادرات  اإطلق  الأهلّية على  واملُن�شاآت  ة  واجِلهات اخلا�شّ اجِلهات احلكومّية  ت�شجيع    .2

تت�شّمن اأعماًل تطّوعّية يف الإمارة.
وروح  التطّوع  ثقافة  ن�شر  ز  ُيعزِّ مبا  التطّوعي،  العمل  اأهّمية  حول  التثقيفّية  الربامج  اإعداد    .3

التكاُفل لدى ِفئات املُجتمع.
ع لديها يف  تعزيز املُ�شاركة بالأعمال التطّوعية من خلل التن�شيق مع ُمتلف اجِلهات املُتطوَّ   .4

الإمارة.
اعتماد منوذج اتفاق التطّوع بالتن�شيق مع اجِلهات املُتطّوع لديها.   .5

واإ�شدار  بهم،  ة  اخلا�شّ البيانات  تت�شّمن  الإمارة،  يف  املُتطّوعني  لقيد  بيانات  قاعدة  اإن�شاء    .6
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البطاقات التعريفّية لُهم. 
العمل  �شاعات  وعدد  طبيعة  تت�شّمن  طلِبِهم  على  ِبناًء  للُمتطّوعني  مكتوبة  اإفادات  اإ�شدار    .7

التطّوعي الذي �شاركوا فيه. 
بالبيانات  اجِلهات  هذه  وتزويد  عني،  املُتطوِّ ا�شتقطاب  يف  لديها  املُتطّوع  اجِلهات  ُم�شاعدة    .8

ة ِبِهم وفقًا لطبيعة اأن�ِشطِتها. اخلا�شّ
متثيل الإمارة يف املحاِفل الإقليمّية والدولّية يف جمال العمل التطّوعي.   .9

واملُن�شاآت  ة،  اخلا�شّ واجِلهات  واملحّلّية  الحتادّية  احلكومّية  اجِلهات  مع  والتن�شيق  التعاون    .10
الأهلّية يف ُكل ما يتعّلق بتنفيذ الأعمال التطّوعّية.

ع لديها واجِلهات املُ�شاِركة يف الأعمال التطّوعّية املُوؤ�ّش�شية. تكرمي املُتطّوعني واجِلهات املُتطوَّ   .11
ع لديها واملُ�شتفيدين  عني واجِلهات املُتطوَّ النظر والبت يف ال�شكاوى املُقّدمة اإليها من املُتطوِّ   .12

من العمل التطّوعي.
اأي مهام اأو �شلحّيات اأخرى تكون لِزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.   .13

تنفيذ �لعمل �لتطّوعي
�ملادة )٦(

ع لديها وِفَرق الأعمال التطّوعّية عدم تنفيذ اأي عمل تطّوعي اأو ال�شماح بتنفيذ  على اجِلهة املُتطوَّ
د �ملُدير �لعام �سروط  �أي عمل تطوعي لديها، �إل بعد �حل�سول على ت�سريح بذلك من �لهيئة، وُيحدِّ

وُمتطّلبات واإجراءات اإ�شدار هذا الت�شريح مبوجب قرار ي�شُدر عنه يف هذا ال�شاأن.

�شي �لعمل �لتطّوعي �لتخ�شُّ
�ملادة )7(

�شي من خلل الربامج التي تعتِمدها اجِلهة املُتطّوع لديها  يتم تنظيم العمل التطّوعي التخ�شُّ اأ-  
بالتن�شيق مع الهيئة.

�سي ما يلي: ع بالعمل �لتطّوعي �لتخ�سُّ ُي�سرتط ملُ�ساركة �ملُتطوِّ ب-  
�لتطّوعي  بالعمل  �ملُتعلِّقة  �مِلهنة  ملُز�ولة  �ملطلوبة  روط  �ل�سُّ لكاّفة  ُم�ستوِفيًا  يكون  �أن    .1
اجِلهات  من  اللزمة  الت�شاريح  اأو  الرتاخي�س  على  ُح�شوله  فيها  مبا  �شي،  التخ�شُّ

ة. املُخت�شّ
دها �جِلهة �ملُتطّوع لديها. روط و�ملعايري �لفّنية �لتي حُتدِّ �أن تتوّفر فيه �ل�سُّ   .2
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بعد  �شي  التخ�شُّ التطّوعي  بالعمل  للقيام  ع  للُمتطوِّ اللزم  الت�شريح  باإ�شدار  الهيئة  تقوم  ج-  
وُمو�فقة  �ل�ساِدرة مبوجبه،  و�لقر�ر�ت  �لقانون  عليها يف هذ�  �ملن�سو�ص  �ل�سروط  ��ستيفاء 

ع لديها. اجِلهة املُتطوَّ

�لعمل �لتطّوعي �ملُوؤ�ّش�شي
�ملادة )٨(

ة  ُيعترب العمل التطّوعي ُجزءًا من امل�شوؤولّية الجتماعّية للجهات احلكومّية واجِلهات اخلا�شّ اأ-  
يف الإمارة جتاه املُجتمع املحلي.

احلكومّية  اجِلهات  مِلُوّظفي  الر�شمي  العمل  �شاعات  اأثناء  ُمعّينة  اأوقات  تخ�شي�س  يجوز  ب-  
املُختِلفة،  التطّوعّية  بالأعمال  للُم�شاركة  اجِلهات  لتمثيل هذه  الإمارة  ة يف  اخلا�شّ واجِلهات 

على األ ي�س ذلك بُحقوِقهم الوظيفّية.
ع لديها قبل  ة يف الإمارة التن�شيق مع اجِلهة املُتطوَّ على اجِلهات احلكومّية واجِلهات اخلا�شّ ج-  
تر�شيح اأي من ُموّظفيها للقيام بالعمل التطّوعي املُوؤ�ّش�شي، وتتحمل اجِلهة احلكومية واجِلهة 

ة م�شوؤولّية وتِبعات ما ُيوؤّديه هوؤلء املُوّظفون من اأعمال تطّوعّية.   اخلا�شّ
حُتت�شب عدد ال�شاعات التي �شارك فيها املُوّظف بتمثيل ِجَهِته يف الأعمال التطّوعّية املُوؤ�ّش�شّية  د-  
�شمن �شاعات الأعمال التطّوعّية املُعتمدة له لدى الهيئة، وت�شري عليه ذات الأحكام املن�شو�س 
عني  عليها يف هذا القانون، املُتعلِّقة بت�شريح العمل التطّوعي واإجراءات ت�شجيل وقيد املُتطوِّ

وُحقوِقِهم وواِجباِتهم.

ِفَرق �لأعمال �لتطّوعّية
�ملادة )٩(

يف  التطّوعّية  بالأعمال  جماعي  ب�شكٍل  للُم�شاركة  بينهم  فيما  ِفَرق  تكوين  للُمتطّوعني  يجوز  اأ-  
الإمارة، �شريطة قيد هذا الفريق يف قاعدة البيانات املُعتمدة لدى الهيئة.

توّفرها يف هذه  �لالزم  و�ل�سو�بط  و�ل�سروط  �لتطّوعّية  �لأعمال  ِفَرق  �أ�سكال وطبيعة  حُتّدد  ب-  
الِفَرق بقرار ي�شُدر عن املُدير العام يف هذا ال�شاأن.

الأعمال  يف  املُ�شاركة  بهدف  التطّوعي  العمل  لفريق  اللزم  الت�شريح  باإ�شدار  الهيئة  تقوم  ج-  
�ل�سادرة  و�لقر�ر�ت  �لقانون  هذ�  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �ل�سروط  ��ستيفاء  بعد  �لتطّوعّية 

مبوجبه.
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القانون  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الأحكام  ذات  التطّوعي  العمل  فريق  اأفراد  على  ت�شري  د-  
ع واإجراءات قيده، وغريها من الأحكام  والقرارات ال�شادرة مبوجبه، املُتعلِّقة بت�شجيل املُتطوِّ

الأخرى.
مع عدم �لإخالل ب�سروط و�سو�بط �لإعفاء من �مل�سوؤولّية �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )17( من  هـ-  
ع يف فريق العمل التطّوعي م�شوؤولّية وَتِبعات ما ُيوؤّديه من اأعمال  هذا القانون، يتحّمل ُكل ُمتطوِّ

تطّوعّية. 

عات �لتربُّ
�ملادة )10(

عني اأو ِفَرق الأعمال التطّوعّية جمع التربُّعات اأو ال�شماح ِبجمِعها اأو الإعلن عنها  ُيحظر على املُتطوِّ
عرب اأي و�شيلة كانت، اإل بعد اإخطار الهيئة واحل�شول على ُموافقة اجِلهة املعنّية يف هذا ال�شاأن.

ع لديها �لتز�مات �جِلهة �ملُتطوَّ
�ملادة )11(

ع لديها مبا يلي: لغايات تطبيق اأحكام هذا القانون، تلتزم اجِلهة املُتطوَّ
حتديد معايري و�شوابط العمل التطّوعي لديها، وتزويد الهيئة بهذه املعايري وال�شوابط.   .1

ِفَئة من هذه الفئات، مع  ُتوؤّديها ُكل  اأن  عني وطبيعة الأعمال التي ُيِكن  حتديد ِفئات املُتطوِّ   .2
ع وُقدراِته الِفكرّية والبدنّية. لت املُتطوِّ ُمراعاة اأن تتنا�شب الأعمال التطّوعّية مع ُموؤهِّ

تدريب املُتطّوعني على القيام بالأعمال املُوكلة اإليهم وُم�شاعدِتهم على اإبراز مواِهِبهم و�شقِلها    .3
كل ال�شحيح. مبا ي�شمن ال�شتفادة من ُقدراِتهم بال�شِّ

اإليهم وعدد  عني، وبياناِتهم ال�شخ�شّية وطبيعة الأعمال التطّوعّية املُوكلة  اأ�شماء املُتطوِّ قيد    .4
ال�شاعات التي تطّوعوا فيها، يف قاعدة البيانات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن.

ع باملُِعّدات والأدوات واملعلومات اللزمة للقيام بالأعمال التطّوعّية املُوكلة اإليه. تزويد املُتطوِّ   .5
بة على الإ�شرار  د امل�شوؤولّية املدنّية املرُتتِّ د الإ�شابات والعدوى و�شِ تغطية املُتطّوعني بتاأمني �شِ   .6

دها الهيئة. �شبة للأعمال التطّوعّية التي حُتدِّ بالغري، وذلك بالنِّ
بة على اأعمال التطّوع، مبا يف ذلك امل�شاريف والّنفقات  ل كاّفة امل�شاريف والّنفقات املرُتتِّ حتمُّ   .7
ع عن اأي �شرر حِلق به اأثناء تاأِدَيِته لأعمال التطّوع، �شريطة اأن يكون  الِعلجّية اللزمة للُمتطوِّ

ع لديها. هذا ال�شرر ناجتًا عن خطاأ اجِلهة املُتطوَّ
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بهم  يلحق  قد  �شرر  اأي  من  التطّوعّية  الأعمال  من  واملُ�شتفيدين  عني  املُتطوِّ �شلمة  تاأمني    .8
جّراء العمل التطّوعي، وذلك من خلل و�شع نظام اإجراءات الِوقاية وال�ّشلمة بالتن�شيق مع 

ة. اجِلهات املُخت�شّ
ع يف العمل التطّوعي اإل اإذا كان ُم�شّجًل لدى الهيئة لأداء هذا العمل. عدم اإ�شراك اأي ُمتطوِّ   .9

ع ب�شاعات عمل تطّوعي تزيد على )420( �شاعة تطّوع لديها خلل ال�شنة  عدم تكليف املُتطوِّ   .10
الواحدة.

عني والتحقق من قياِمِهم بالأعمال التطّوعّية على الوجه املطلوب. الإ�شراف على املُتطوِّ   .11

ع �شهادة �شكر وتقدير يف حال قياِمه بتنفيذ العمل التطّوعي على اأكمل وجه. منح املُتطوِّ   .12

�تفاق �لتطّوع
�ملادة )12(

ه الهيئة يف هذا  ع لديها مبوجب اتفاق التطّوع الذي ُتِعدُّ ع من قبل اجِلهة املُتطوَّ  تتم ال�شتعانة باملُتطوِّ
ع واجِلهة  اأن يت�شّمن هذا التفاق كاّفة امل�شائل املُتعلِّقة بتنظيم العلقة بني املُتطوِّ ال�شاأن، ويجب 

ع لديها، وعلى وجه اخل�شو�س البيانات التالية:  املُتطوَّ
مو�شوع العمل التطّوعي، وُطُرق تنفيذه، وعدد ال�شاعات اللزمة لهذا التنفيذ.   .1

ُمّدة �تفاق �لتطّوع و�سروط جتديده، على �أل يتجاوز يف جميع �لأحو�ل �ملُّدة �لالزمة لإجناز    .2
العمل التطّوعي.

ع عند قيامه بالعمل التطّوعي، وذلك ح�شب  التعوي�س عن التكاليف املالّية التي يتحّملها املُتطوِّ   .3
طبيعة هذا العمل.

التي  الأحوال  ع يف  املُتطوِّ واآلّية حماية  التطّوعي،  العمل  تتعّلق مبو�شوع  التي  طبيعة املخاطر    .4
د الإ�شابات والعدوى. ت�شتدعي ذلك كالتاأمني �شِ

ع التقّيد بها للقيام بالعمل التطّوعي. اللتزامات التي يجب على املُتطوِّ   .5
ع باأي من التزاماته املن�شو�س عليها يف  التدابري التي ُيكن تطبيقها يف حال اإخلل املُتطوِّ   .6

اتفاق التطّوع وهذا القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
ع. ع لديها تكون لزمة لتنظيم العلقة بينها وبني املُتطوِّ دها اجِلهة املُتطوَّ اأي بيانات اأخرى حُتدِّ   .7

�نتهاء �تفاق �لتطّوع
�ملادة )13(

ينتهي اتفاق التطّوع يف اأي من احلالت التالية:
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انتهاء العمل التطّوعي اأو انتهاء ُمّدة اتفاق التطّوع.   .1
اإخطار اأحد طريف اتفاق التطّوع الطرف الآخر برغبته يف اإنهاء اتفاق التطّوع اأثناء �شريانه،    .2
�شريطة اأن يكون هذا الإخطار خّطّيًا، واأن يتم قبل انق�شاء املُّدة املُحّددة يف اتفاق التطّوع 

مُبّدة معقولة.
اإخلل اأحد طريف التفاق بالتزاماته الواردة يف اتفاق التطّوع.   .3

ع اأو اإ�شابته مبر�س يحول بينُه وبني القيام بالعمل التطّوعي. وفاة املُتطوِّ   .4
ّية مبوجب ُحكم ق�شائي قطعي. دة للُحرِّ ع بعقوبة ُمقيِّ احُلكم على املُتطوِّ   .5

ع رها يف املُتطوِّ ال�شروط الواجب توفُّ
�ملادة )14(

ع �ل�سروط �لتالية: يجب �أن تتوفر يف �ملُتطوِّ
يقوم  اأن  الُعمر  هذا  يتم  ملن مل  ويجوز  ميلدّية،  �شنة  ع�شر  ثمانية   )18( �ِشّنه عن  يقل  األ    .1

ّيه اأو من يف ُحكِمِهما. بالأعمال التطّوعّية مُبوافقة وِلّيه اأو و�شِ
ّلة بال�شرف  اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك، ومل ي�شِبق احُلكم عليه يف ِجناية، اأو جرية ُمِ   .2

اأو الأمانة، ما مل يُكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.
ّحّيًا لأداء العمل التطّوعي.  اأن يكون لِئقًا �شِ   .3

اأن يكون ُم�شّجًل لدى الهيئة ملُمار�شة العمل التطّوعي.   .4
دها �ملُدير �لعام مبوجب قر�ر ي�سُدر عنه يف هذ� �ل�ساأن. �أي �سروط �أخرى ُيحدِّ   .5

ع حقوق �ملُتطوِّ
�ملادة )15(

ع باحلقوق والمتيازات التالية: يتمّتع املُتطوِّ
ُبه  لِته وُقدراِته الِفكرّية والبدنّية واأن جُتنِّ اأن تتنا�شب الأعمال التطّوعّية املُوكلة اإليه مع ُموؤهِّ   .1

التعّر�س لل�شرر باأي �شكل من الأ�شكال.
الطلع على طبيعة العمل التطّوعي الذي �شيقوم بتنفيذه.    .2

ع لديها. الطلع على الأنظمة الداخلّية املُتعلِّقة بالعمل التطّوعي يف اجِلهة املُتطوَّ   .3
ع لديها وُم�شاواِته مع  املُتطوَّ العاِملني يف اجِلهة  ِقَبل كاّفة  التعاُمل معه باحرتام وتقدير من    .4

عني دون اأي متييز فيما بينُهم. غريه من املُتطوِّ
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ر البيئة املُنا�ِشبة التي تكفل قياِمه بالعمل التطّوعي املوكل اإليه على اأكمل وجه. توفُّ   .5
ع لديها بعد انتهاء العمل التطّوعي  احل�شول على �شهادات ال�شكر والتقدير من اجِلهة املُتطوَّ   .6

الذي �شارك فيه.
ها التنظيمّية. ع لديها وُكل ما يتعّلق مِبهامِّ عدم تكليِفه باإجناز اأعمال وُمعاملت اجِلهة املُتطوَّ   .7

اأي حقوق اأخرى يت�شّمنها اتفاق التطّوع.   .8

ع و�ِجبات �ملُتطوِّ
�ملادة )1٦(

ع التقيُّد مِبا يلي: على املُتطوِّ
ع لديها. اتفاق التطّوع املرُبم بينه وبني اجِلهة املُتطوَّ   .1

اإجناز العمل التطّوعي يف الوقت املُحّدد باإخل�س واإتقان ومتّيز.   .2
لوك  ال�شُّ بقواِعد  الإخلل  �شاأِنه  ِمن  ما  ُكل  وجتنُّب  املحّلي  املُجتمع  وتقاليد  عادات  احرتام    .3

القومي.
احرتام مباِدئ واأهداف و�شوابط العمل التطّوعي املُعتمدة لدى اجِلهة املُتطّوع لديها.   .4

الفريق  ِبروح  معهم  والعمل  لديها  ع  املُتطوَّ اجِلهة  يف  والعاِملني  الآخرين  عني  املُتطوِّ احرتام    .5
الواحد. 

عدم اإف�شاء الأ�شرار واملعلومات ال�شخ�شّية التي اطلع عليها خلل اإجنازه العمل التطّوعي.   .6
لديها  ع  املُتطوَّ اجِلهة  عمل  �شيا�شات  يف  اخلو�س  وعدم  واأهدافه،  التطّوعي  العمل  ُحدود    .7

وخططها وبراجِمها ال�شرتاتيجّية.
ها فور ترك  املُحافظة على الأدوات واملُِعّدات والأجِهزة التي يتم ت�شليمها له، واللتزام بردِّ   .8
ع لديها يف حال تلف اأو  العمل التطّوعي اأو انتهاء اتفاق التطّوع، مع وجوب اإبلغ اجِلهة املُتطوَّ

فقد اأي من تلك الأدوات واملُِعّدات والأجِهزة.

�لإعفاء من �مل�شوؤولّية
�ملادة )17(

ع  املُتطوَّ اجِلهة  ُموّظف  به  يتمّتع  الذي  القدر  بذات  واجلزاِئّية  املدنّية  امل�شوؤولّية  ع من  املُتطوِّ ُيعفى 
روط �لالزمة لالإعفاء من �مل�سوؤولّية، وعلى وجه �خل�سو�ص  ر كاّفة �ل�سو�بط و�ل�سُّ لديها، �سريطة توفُّ

ما يلي:
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اأن يكون ُم�شّجًل لدى الهيئة.   .1
ع لديها �شاري املفعول.  اأن يكون اتفاق التطّوع املرُبم بينُه وبني اجِلهة املُتطوَّ   .2

اأن يكون قد تلّقى التدريب الكايف، واأل يتجاوز عمله التطّوعي الأعمال التي تدّرب عليها.   .3
اأن تكون الأعمال التطّوعّية التي قام بها بح�شن نّية، وبهدف القيام بالعمل التطّوعي املُحّدد    .4

يف اتفاق التطّوع، وعدم القيام به لتلّقي اأي ُمكافاأة اأو منفعة �شخ�شّية.
ع. األ يكون هناك اأي نوع من الإهمال اأو اخلطاأ من جانب املُتطوِّ   .5

ع لديها م�شوؤولية �جِلهة �ملُتطوَّ
�ملادة )1٨(

ع. ع لديها م�شوؤولة جتاه الغري عن نتائج العمل التطّوعي الذي يقوم به املُتطوِّ تكون اجِلهة املُتطوَّ

عني جلنة �ُشوؤون �ملُتطوِّ
�ملادة )1٩(

بالنظر  تخت�س  عني«  �ملُتطوِّ �ُشوؤون  »جلنة  ُت�شّمى  العام جلنة  املُدير  من  بقرار  الهيئة  ُت�ّشكل يف 
د قرار ت�شكيل هذه اللجنة اآلّية  والف�شل يف اأي �شكاوى اأو ُمنازعات تتعّلق بتنفيذ اتفاق التطّوع، وُيحدِّ

عملها وعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

توفيق �لأو�شاع
�ملادة )20(

ع لديها وِفَرق العمل التطّوعّية والأفراد واجِلهات الذين يقومون بالأعمال  على كافة اجِلهات املُتطوَّ
اأو�شاِعِهم مبا يّتِفق واأحكاِمه خلل )6(  التطّوعّية يف الإمارة بتاريخ العمل بهذا القانون، توفيق 

�ِشّتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )21(

الر�شمّية  اجلريدة  وُتن�شر يف  القانون،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  اللزمة  القرارات  العام  املُدير  ُي�شدر 
حلكومة دبي.
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�لن�شر و�ل�شريان
�ملادة )22(

ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 11 اأبريل 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رجب 1439هـ
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مر�شوم رقم )14( ل�شنة 201٨
بتعيني

رئي�ص جهاز �لرقابة �ملالّية
__________

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

بعد الطلع على القانون رقم )4( ل�شنة 2018 باإن�شاء جهاز الرقابة املالّية،

نر�شم ما يلي:
تعيني رئي�ص �جلهاز

�ملادة )1(
ُيعنّي �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئي�شًا جلهاز الرقابة 

املالّية.

�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 11 اأبريل 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رجب 1439هـ
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مر�شوم رقم )15( ل�شنة 201٨
بتعيني

ُمدير عام جهاز �لرقابة �ملالّية
__________

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

بعد الطلع على القانون رقم )8( ل�شنة 2013 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين العموم يف 
حكومة دبي،

وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2018 باإن�شاء جهاز الرقابة املالّية،

نر�شم ما يلي:
تعيني �ملُدير �لعام

�ملادة )1(
ُيعنّي معايل/ عبد�هلل حممد �شعيد غبا�ص، ُمديرًا عامًا جلهاز الرقابة املالّية.

�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 11 اأبريل 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رجب 1439هـ
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مر�شوم رقم )1٦( ل�شنة 201٨
ب�شاأن

ُموؤ�ّش�شة حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للأد�ء �لتعليمي �ملُتمّيز
__________

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

بعد الطلع على املر�شوم رقم )25( ل�شنة 2000 باإن�شاء جائزة حمدان بن را�شد للأداء التعليمي 
املُتمّيز وتعديلته،

نر�شم ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

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

: دولة الإمارات العربّية املُّتِحَدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي. الرئي�س الأعلى 
: ُموؤ�ّش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم للأداء التعليمي املُتمّيز. املُوؤ�ّش�شة 

: جمل�س اأمناء املُوؤ�ّش�شة. املجل�س 
: اأمني عام املُوؤ�ّش�شة. الأمني العام 

�شريان �ملر�شوم على �جلائزة
�ملادة )2(

�لتعليمي  للأد�ء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  »جائزة حمد�ن  على  املر�شوم  هذا  اأحكام  ت�شري  اأ-  
ُموؤ�ّش�شة  باعتبارها  اإليه،  املُ�شار  ل�شنة 2000  رقم )25(  املر�شوم  املُن�شاأة مبوجب  �ملُتمّيز«، 
الأعمال  ملُبا�شرة  اللزمة  القانونّية  والأهلّية  العتبارّية  بال�شخ�شّية  تتمّتع  ربحّية،  غري 
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فات، يف ُحدود اأهداِفها وِنظامها الأ�شا�شي واأحكام هذا املر�شوم. والت�شرُّ
ُي�شتبدل ُم�شّمى »ُموؤ�ّش�شة حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للأد�ء �لتعليمي �ملُتمّيز« مُب�شّمى  ب-  
»جائزة حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للأد�ء �لتعليمي �ملُتمّيز«، اأينما وردت يف اأي ت�شريع 

معمول به يف الإمارة.

مقر �ملُوؤ�ّش�شة
�ملادة )3(

يكون مقر �ملُوؤ�ّس�سة �لرئي�ص يف �لإمارة، ويجوز بقر�ر من �ملجل�ص �أن ُتن�ِسئ لها ُفروعًا ومكاِتب د�خل 
الإمارة وخارجها.

�أهد�ف �ملُوؤ�ّش�شة
�ملادة )4(

تهدف املُوؤ�ّش�شة اإلى حتقيق ما يلي:
اأهمّية قطاع التعليم، والعمل على ن�شر ثقافة  اإبراز  تعزيز اجُلهود احُلكومّية واملُجتمعّية يف    .1

املوِهبة والبتكار والتميُّز واجلودة يف التعليم.
على  والتعليمّية  الرتبوّية  املُوؤ�ّش�شات  يف  والإبداع  الأداء  وُم�شتوى  جودة  تعزيز  يف  املُ�شاهمة    .2
يّتفق  لة، مبا  ال�شِّ نات ذات  واملُكوِّ ر  العنا�شِ بها من  يرتِبط  وما  والّدويل،  املحّلي  ال�شعيدين 

واأف�شل املُمار�شات العاملّية.
اإن�شاء ودعم مراكز البتكار والبحث العلمي.   .3

نة لتنمية مواِهبهم،  دعم م�شارات املوِهبة واملوهوبني، وبناء ُقدراِتهم، وتوفري البيئة احلا�شِ   .4
�شة باملوِهبة. ورعايِتها وا�شتثماِرها، وا�شتحداث برامج ُمتخ�شِّ

الُبحوث  اخُل�شو�س  وجه  وعلى  واملوِهبة،  التمّيز  والعلمي يف جمال  الرتبوي  البحث  ت�شجيع    .5
ذات الأولوّية الوطنّية.

الأفراد  من  الإجنازات  اأ�شحاب  وتكرمي  واملُتميِّزين،  واملُبتِكرين  املُبِدعني  وحتفيز  ت�شجيع    .6
واجِلهات ذات العلقة بقطاع الرتبية والتعليم على املُ�شتوى املحّلي والإقليمي والّدويل.  

�خت�شا�شات �ملُوؤ�ّش�شة
�ملادة )5(

يكون للُموؤ�ّش�شة يف �شبيل حتقيق اأهداِفها، املهام وال�شلحّيات التالية:
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يا�شات العاّمة التي تهدف اإلى تطوير التعليم، والأبحاث العلمّية، والتقارير  رعاية ودعم ال�شِّ   .1
�شة يف جمالت التميُّز التعليمي واملوِهبة والبتكار، ورعاية امل�شاريع الإبداِعّية. املُتخ�شِّ

امِلَنح  توفري  والبتكار كُمحتوى علمي، من خلل  واملوِهبة  التميُّز  تعزيز مفهوم  املُ�شاركة يف    .2
�شة. را�شات املُتخ�شِّ را�شّية وبرامج التنمية الب�شرّية والدِّ الدِّ

واملوِهبة  التعليمي  التميُّز  جمال  يف  رة  ُمتطوِّ وُمتربات  ومراِكز  براِمج  واإدارة  ت�شميم    .3
والبتكار.

مبا  املُوؤ�ّش�شة،  اأهداف  بتحقيق  لة  ال�شِّ ذات  املجالت  يف  والّدولّية  املحّلية  ال�شراكات  تعزيز    .4
تعليمّية  ُفر�س  وتوفري  املعرفّية،  املُ�شتِجّدات  وُمواكبة  واخِلربات،  املعِرفة  تباُدل  يف  ُي�شِهم 

للُمبِدعني، واإبراز ُجهود الدولة يف هذه املجالت.
لة مبجال عمل املُوؤ�ّش�شة، �شواًء مُبفرِدها اأو مع الغري. تاأ�شي�س ال�شركات واملُوؤ�ّش�شات ذات ال�شِّ   .5
�شة والرتجمة والّن�شر،  تنظيم الفعالّيات واملعار�س واملُوؤمترات وور�س العمل والرباِمج املُتخ�شِّ   .6

لة بتحقيق اأهداف املُوؤ�ّش�شة.  يف املجالت ذات ال�شِّ
اإ�شدار التقارير والّن�شرات الدورّية يف املجالت املُتعلِّقة بعمل املُوؤ�ّش�شة.   .7

التميُّز والتفّوق  والّدولّية، يف جمالت  ت�شميم وا�شتحداث ومنح اجلوائز املحّلية والإقليمّية    .8
التعليمي والبِتكار واملوِهبة. 

اأي مهام اأخرى تكون لِزمة لتحقيق اأهداف املُوؤ�ّش�شة.    .9

�إد�رة �ملُوؤ�ّش�شة
�ملادة )٦(

ُتدار املُوؤ�ّش�شة وفقًا لأحكام هذا املر�شوم وِنظامها الأ�شا�شي واللوائح ال�شاِدرة مُبوجِبهما.

جمل�ص �لأمناء
�ملادة )7(

يتوّلى اإدارة املُوؤ�ّش�شة جمل�س اأمناء ل يقل عدد اأع�شاِئه عن �شبعة ول يزيد على خم�شة ع�شر  اأ-  
ُمواطني  من  والثقافّية  الإدارّية  الكفاءة  ذوي  من  ونائبه،  املجل�س  رئي�س  فيهم  ُع�شوًا، مبن 
املجل�س )5( خم�س  الُع�شوّية يف  ُمّدة  وتكون  الأعلى،  الرئي�س  ُي�شِدره  بقرار  ُي�شّكل  الدولة، 

�شنوات قاِبلة للتمديد ملُّدة ُماِثلة. 
ُكل )3(  الأقل  واحدة على  مّرة  نائبه يف حال غيابه،  اأو  رئي�شه،  بدعوة من  املجل�س  يجتمع  ب-  
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اأغلبّية  بُح�شور  �شحيحة  اجتماعاته  وتكون  ذلك،  اإلى  احلاجة  دعت  ُكّلما  اأو  اأ�شهر،  ثلثة 
اأع�شائه، على اأن يكون رئي�س املجل�س اأو نائبه من بينهم، وُي�شِدر املجل�س قراراته وتو�شياته 
ح اجلانب الذي منه رئي�س  رين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ باأغلبّية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شِ

الجتماع. 
رون.  ع عليها رئي�س الجتماع والأع�شاء احلا�شِ ر ُيوقِّ يات املجل�س يف ما�شِ ُتدّون قرارات وتو�شِ ج-  
ر يتم تعيينه من ِقَبل املجل�س، يتوّلى توجيه الّدعوة لأع�شاء املجل�س حُل�شور  يكون للمجل�س ُمقرِّ د-  
قراراِته  تنفيذ  وُمتابعة  اجتماعاته،  ر  ما�شِ وتدوين  اأعماِله،  جداول  واإعداد  اجتماعاِته، 

ياِته، واأي مهام اأخرى يتم تكليُفه بها من املجل�س. وتو�شِ

�خت�شا�شات �ملجل�ص
�ملادة )٨(

العاّمة،  �شيا�شتها  ور�شم  املُوؤ�ّش�شة،  �ُشوؤون  اإدارة  على  املُ�شِرفة  الُعليا  لطة  ال�شُّ املجل�س  ُيعترب  اأ-  
اأهدافها، ويكون له يف �شبيل ذلك املهام وال�شلحّيات  اأعمالها، مبا يّتفق وحتقيق  وتنظيم 

التالية:
ظام الأ�شا�شي للُموؤ�ّش�شة، ورفعه اإلى الرئي�س الأعلى لعتماده. اإقرار النِّ   .1

اعتماد اخلطة ال�شرتاتيجّية، واخلطط ال�شنوّية للأعمال التنفيذّية للُموؤ�ّش�شة، يف �شوء    .2
دة لها، وتزويد الأمني العام بتوجيهات املجل�س لتنفيذ هذه اخلطط.  الأهداف املُحدَّ

اعتماد الهيكل التنظيمي للُموؤ�ّش�شة.   .3
لة بتحقيق اأهداف املُوؤ�ّش�شة. الإ�شراف والتوجيه واملُتابعة للأن�ِشطة املُّت�شِ   .4

الرتبية  اأن�شطة  ُمتلف  يف  املُوؤ�ّش�شة  بجواِئز  الفاِئزين  اختيار  واأُ�ش�س  معايري  اعتماد    .5
والتعليم. 

اإ�شدار اللوائح الداخلّية ملُختلف الأن�شطة املُتعلِّقة باملُوؤ�ّش�شة، واتخاذ القرارات اللزمة    .6
التي تكُفل ح�شن تنفيذها و�شري العمل فيها. 

حتديد القيمة املالّية جلوائز املُوؤ�ّش�شة يف ُمتلف جمالت الرتبية والتعليم.    .7
اعتماد الرت�شيحات املُقّدمة لنيل جواِئز املُوؤ�ّش�شة بجميع فئاتها.    .8

ق اأهداف املُوؤ�ّش�شة. تاأ�شي�س ال�شركات واملُوؤ�ّش�شات على اختلف اأنواِعها مبا ُيحقِّ   .9
اللزمة  والقواِعد  الآلّيات  وو�شع  املُوؤ�ّش�شة،  اأموال  ل�شتثمار  العاّمة  يا�شة  ال�شِّ اعتماد    .10

لل�شتفادة من عواِئد ال�شتثمار يف املجالت وامل�شاريع التي تعتِمدها املُوؤ�ّش�شة.
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ة لعتماده.  اإقرار م�شروع املُوازنة ال�شنوّية للُموؤ�ّش�شة، ورفعه للجهات املُخت�شّ   .11
اإقرار احل�شاب اخلتامي ال�شنوي للُموؤ�ّش�شة، ورفعه للرئي�س الأعلى لعتماده.    .12
ه بها من الرئي�س الأعلى. اأي مهام اأو �شلحّيات اأخرى يتم تكليُفه اأو تفوي�شُ   .13

للمجل�س تفوي�س اأي من ال�شلحّيات املُقّررة له مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة لأي من  ب-  
اأع�شاء املجل�س، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وُمّددًا.

�أمني عام �ملُوؤ�ّش�شة
�ملادة )٩(

يكون للُموؤ�ّش�شة اأمني عام، يتم تعييُنه بقرار من الرئي�س الأعلى. اأ-  
ظام الأ�شا�شي للُموؤ�ّش�شة.  يتوّلى الأمني العام املهام وال�شلحّيات املنوطة به مبوجب النِّ ب-  

�لأمانة �لعاّمة للُموؤ�ّش�شة
�ملادة )10(

تتكّون الأمانة العاّمة للُموؤ�ّش�شة من الأمني العام واملُدير التنفيذي وعدد من املُوّظفني الإداريني  اأ-  
واملاليني والفّنيني.

و�لأنِظمة  للو�ئح  وفقًا  �لت�سغيلّية،  �أعماِلها  بكاّفة  �لقيام  للُموؤ�ّس�سة  �لعاّمة  بالأمانة  ُيناط  ب-  
والقرارات ال�شادرة بهذا ال�شاأن.

�أن�ِشطة �ملُوؤ�ّش�شة
�ملادة )11(

ا يلي:  تتكّون اأن�شطة املُوؤ�ّش�شة ِمّ
جواِئز حمدان بن را�شد اآل مكتوم للأداء التعليمي املُتمّيز، املحّلية والعربّية والّدولّية.   .1

رعاية املوهوبني.   .2
رعاية الإبداع والبِتكار.   .3

اأي اأن�شطة اأخرى ُيقّرها املجل�س، ويعتِمدها الرئي�س الأعلى.   .4

�ملو�رد �ملالّية للُموؤ�ّش�شة
�ملادة )12(

ا يلي: تتكّون املوارد املالّية للُموؤ�ّش�شة ِمّ
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�س للُموؤ�ّش�شة من الرئي�س الأعلى. الدعم املُخ�شّ   .1
�س للُموؤ�ّش�شة من حكومة دبي. الدعم املُخ�شّ   .2

عاية وتنظيم الفعالّيات واملُوؤمترات.  عواِئد الت�شويق والرِّ   .3
قها املُوؤ�ّش�شة من ا�شتثمار اأموالها. العواِئد التي حُتقِّ   .4

ر املجل�س قبولها.  م للُموؤ�ّش�شة وُيقرِّ املنح والِهبات والتربُّعات التي ُتقدَّ   .5
اأي موارد اأخرى ُيقّرها املجل�س.   .6

تقارير �ملُوؤ�ّش�شة
�ملادة )13(

م املُوؤ�ّش�شة للرئي�س الأعلى يف ُكل �شنة ُن�شخة من تقريرها ال�ّشنوي، وِح�شابها اخِلتامي ُم�شّدقًا  ُتقدِّ
من ُمراِجع ح�شابات قانوين.

�حُللول و�لإلغاء�ت
�ملادة )14(

َيِحل هذا املر�شوم مل املر�شوم رقم )25( ل�شنة 2000 وتعديلته املُ�شار اإليه. اأ-  
ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريٍع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا املر�شوم. ب-  

ل�شنة   )25( رقم  للمر�شوم  تنفيذًا  ال�شاِدرة  والتعليمات  والقرارات  باللوائح  العمل  ي�شتِمر  ج-  
2000 وتعديلته املُ�شار اإليه، اإلى املدى الذي ل تتعار�س فيه واأحكام هذا املر�شوم، وذلك اإلى 

ل مّلها. دور اللوائح والقرارات والتعليمات التي حَتِ حني �شُ

�ل�ّشريان و�لن�شر
�ملادة )15(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ
                                                                                                

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 14 اأبريل 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 رجب 1439هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )13( ل�شنة 201٨
بتعديل بع�ص �أحكام قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )4٩( ل�شنة 201٦

ب�شاأن
تنظيم ن�شاط تاأجري املركبات بال�ّشاعات يف اإمارة دبي

__________

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

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
رق واملُوا�شلت وتعديلته، وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2005 باإن�شاء هيئة الطُّ

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )49( ل�شنة 2016 ب�ساأن تنظيم ن�ساط تاأجري �ملركبات بال�ّساعات 
يف اإمارة دبي، 

قررنا ما يلي:
�ملادة �ملُ�شتبدلة

�ملادة )1(
اإليه، الن�س  ُي�شتبدل بن�س املادة )1( من قرار املجل�س التنفيذي رقم )49( ل�شنة 2016 املُ�شار 

التايل:
�لتعريفات
�ملادة )1(

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

: اإمارة دبي. الإمارة 
رق واملُوا�شلت. : هيئة الطُّ الهيئة 

: ُمدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املُديرين. املُدير العام 
: ُموؤ�ّش�شة املُوا�شلت العاّمة بالهيئة. املُوؤ�ّش�شة 

دها اللِئحة التنفيذّية. : مركبة خفيفة تتوّفر فيها املُوا�شفات التي حُتدِّ املركبة 
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ل بها من مكان لآخر  : ال�شخ�س الطبيعي الذي ي�شتاأجر املركبة لقيادتها والتنقُّ املُ�شتخِدم 
يف الإمارة، ويحمل ُرخ�شة قيادة مركبة خفيفة ُمعرتف بها من الهيئة.

يومّيًا،  �لهيئة  دها  �لتي حُتدِّ �ل�ّساعات  تاأجري �ملركبة لفرتة ل تزيد على عدد   : �لّن�ساط 
للتنّقل داخل الإمارة لقاء تعرفة ُمّددة.

: �أي �سركة �أو ُموؤ�ّس�سة ُم�سّرح لها مُبز�ولة �لن�ساط يف �لإمارة. �ملُن�ساأة 
: نظام معلومات مكاتب تاأجري ال�شّيارات الإلكرتوين. ظام  النِّ

: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري. ال�شخ�س 
: �لوثيقة �ل�سادرة عن �ملُوؤ�ّس�سة، �لتي ُي�سّرح مُبوجبها للُمن�ساأة مُبز�ولة �لن�ساط،  �لت�سريح 

روط و�لإجر�ء�ت �ملُعتمدة لدى �لهيئة يف هذ� �ل�ساأن.  وفقًا لل�سُّ
: اللِئحة التنفيذّية لهذا القرار. اللِئحة التنفيذّية 

�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )2(

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

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

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 10 اأبريل 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 رجب 1439هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )14( ل�شنة 201٨
ب�شاأن

�لإعلن عن �لُعطلت �لر�شمّية يف �إمارة دبي
__________

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

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديلته،

اإدارة  ت�شريعات  اإ�شدار  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  بتخويل   2007 ل�شنة   )19( رقم  القانون  وعلى 
املوارد الب�شرّية حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2009 باإن�شاء دائرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي وتعديلته، وُي�شار 
اإليها فيما بعد ِبـ »الدائرة«،

قررنا ما يلي:
�لإعلن عن �لُعطلت �لر�شمّية

�ملادة )1(
اإمارة دبي، مبوجب  ُتعّطل فيها اجِلهات احلكومّية يف  تتولى الدائرة الإعلن عن املُنا�شبات التي 

ة يف دولة الإمارات العربّية املُّتِحدة. الإعلن الر�شمي الذي ُت�شِدره اجِلهات املُخت�شّ

حتديد �أّيام �لُعطلت �لر�شمّية
�ملادة )2(

د الدائرة يف اإعلِنها تواريخ وعدد اأّيام الُعطلت الر�شمّية، وِب�شكل ُيراعي طبيعة عمل اجِلهات  حُتدِّ
احلكومّية احليوّية التي ينبغي ا�شتمرار عمِلها على مدار ال�ّشاعة.

�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )3(

ُي�شِدر ُمدير عام الدائرة القرارات والتعاميم اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.
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�لإلغاء�ت
�ملادة )4(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )5(

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

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

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 10 اأبريل 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 رجب 1439هـ
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