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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املالية. -قانون رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف �إمارة دبي.

٥
٢٧

مرا�سيم
٣٨
 مر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2018بتعيني رئي�س جهاز الرقابة املالية.٣٩
 مر�سوم رقم ( )15ل�سنة  2018بتعيني مدير عام جهاز الرقابة املالية. مر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2018ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي ٤٠املتميز.
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2018بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س التنفيذي ٤٦رقم ( )49ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )14ل�سنة  2018ب�ش�أن الإعالن عن العطالت الر�سمية يف ٤٨�إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )4ل�سنة 2018
ب�إن�شاء
جهــــاز الرقابــــة املال ّيــــة

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائ ّية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجار ّية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2010ب�ش�أن دائرة الرقابة املال ّية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2014ب�إن�شاء مركز دبي للأمن الإلكرتوين،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014ب�ش�أن اللجنة ال ُعليا للت�شريعات يف �إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن تفوي�ض نائب احلاكم مبهام الإ�شراف على دائرة الرقابة
املال ّية،
�صدر القانون التايل:
ُن ِ

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إن�شاء جهاز الرقابة املال ّية رقم ( )4ل�سنة .»2018
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
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يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
ِ :جهاز الرقابة املال ّية.
اجلهاز
ِ
اجلهاز.
الرئي�س
 :رئي�س ِ
اجلهاز.
املُدير العام
ُ :مدير عام ِ
اجلهاز وفق ًا لأحكام هذا القانون.
اجلهات
ِ
اخلا�ضعة  :اجلهات التي تخ�ضع لرقابة ِ
ِ
اجلهات
�أنظمة الرقابة  :الأنظمة املال ّية واملُحا�سب ّية والإدار ّية والت�شغيل ّية والذك ّية لدى ِ
اخلا�ضعة.
ِ
�إن�شاء اجلهاز
املادة ()3
ُتن�ش�أ مبوجب هذا القانون هيئة عا ّمة ُت�س ّمى «جهاز الرقابة املال ّية» ،تتمتّع بال�شخ�ص ّية االعتبارية
واال�ستقالل املايل والإداري ،والأهل ّية القانون ّية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ُّرفات التي تك ُفل
حتقيق �أهدا ِفها ،و ُتلحق باحلاكم.

للجهاز يف �إمارة دبي.
يكون املقر الرئي�س ِ

مقر اجلهاز
املادة ()4

�أهداف اجلهاز
املادة ()5

اجلهاز �إلى ما يلي:
يهدف ِ
ا�ستخدامه
وح�سن الت�ص ّرف يف
ِ
 .1الرقابة على املال العام ،من خالل التح ُّقق من م�شروع ّية ُ
و�إدار ِته.
أن�شطة املال ّية والإدار ّية واملُحا�سب ّية والت�شغيل ّية والذك ّية يف
 .2التح ُّقق من �أن تنفيذ املهام وال ِ
اخلا�ضعة ،يتم بكفاءة وفاعل ّية.
اجلهات
ِ
ِ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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.3
.4
.5
.6

اخلا�ضعة.
اجلهات
تعزيز و�ضمان املُ�ساءلة الف ّعالة مُ
ِ
ومار�سات الإدارة ال�سليمة لدى ِ
املُ�ساهمة يف خلق بيئة حُم ِّفزة للرقابة و�إدارة املخاطر ،تتم ّيز بال�شفاف ّية وال ّنزاهة.
اخلا�ضعة تتم وفق ًا للت�شريعات
اجلهات
ِ
التث ُّبت من �أن القرارات والإجراءات الإدار ّية يف ِ
املعمول بها يف الإمارة.
ومظاهره
تعزيز مبد�أ ال�شفاف ّية والنزاهة و ُمكافحة الف�ساد املايل والإداري ب�شتّى ُ�صورِه
ِ
و�أ�سالي ِبه.

اخت�صا�صات اجلهاز
املادة ()6
�أ -يكون للجهاز يف �سبيل حتقيق �أهدافه ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
اخلا�صة باحل�سابات الدور ّية واخلتام ّية،
وحدة للحكومة
 .1تدقيق البيانات املال ّية املُ ّ
ّ
والبيانات والقوائم املال ّية اخلتام ّية واملُج ّمعة للجهات اخلا�ضعة وفق ًا ملنهج ّية العمل
باجلهاز ،و�إ�صدار الأ�س�س واملعايري والقواعد املُ ِّ
نظمة لإعداد وتقدمي التقارير املال ّية
وم�شروع احل�ساب اخلتامي العام للحكومة.
 .2التحقيق يف املُخالفات املال ّية والإدار ّية املُكت�شفة من قبل اجلهاز �أو من قبل اجلهات
اخلا�ضعة ،وبحث الأ�سباب التي �أدت �إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات املُنا�سبة ب�ش�أنها.
 .3التح ُّقق من ال�شكاوى والبيانات واملعلومات التي ترد للجهاز حول �أي جتاوزات مال ّية
ُمرتكبة يف اجلهات اخلا�ضعة.
 .4تقدمي �أعمال اخلربة املال ّية واملُحا�سب ّية للجهات اخلا�ضعة التي يتم التكليف بها من
قبل احلاكم �أو الرئي�س� ،أو التي يتم طلبها من قبل اجلهات احلكوم ّية �أو اجلهات غري
اخلا�ضعة للرقابة يف الإمارة.
 .5التح ُّقق من مدى التزام اجلهات اخلا�ضعة بالت�شريعات ،وال�سيا�سات والأنظمة واللوائح
والقرارات ال�صادرة عنها.
 .6التح ُّقق من �صحة احت�ساب وحت�صيل الإيرادات العا ّمة والعوائد املال ّية التي تنتُج عن
ومار�ستها لأن�شطتها املُختلفة ،وكذلك ال ُبنوك
تقدمي اجلهات اخلا�ضعة خلدماتها مُ
العاملة يف الإمارة واجلهات غري اخلا�ضعة للرقابة التي يتم التكليف بها من قبل احلاكم
�أو الرئي�س ،وت�شمل دومنا ح�صر ال�ضرائب ،والر�سوم ،والأثمان ،والتعرفات ،والغرامات،
وعوائد البيع ،وبدالت الإيجار ،وبدالت االمتياز ،والأرباح ،وت�سييل ال�ضمان ،وغريها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.7إبداء الر�أي واملُالحظات ب�ش�أن احل�ساب اخلتامي للحكومة واحل�سابات اخلتام ّية
للجهات اخلا�ضعة ،و�إ�صدار التقارير الالزمة ورفعها �إلى احلاكم التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها
وذلك قبل املوعد املُح ّدد العتمادها.
 .8تقدمي امل�شورة والتو�صيات الالزمة من ناحية الرقابة لالرتقاء مب�ستوى �أداء احلكومة
واجلهات اخلا�ضعة �إلى املعايري العامل ّية.
وجه احلاكم �أو الرئي�س بتمثيل اجلهاز فيها.
 .9املُ�شاركة يف املجال�س واللجان التي ُي ِّ
ُ .10متابعة ا�سرتداد الأموال والعوائد الناجتة عن ارتكاب املُخالفات املال ّية والإدار ّية.
ُ .11مراجعة �أ�ساليب العمل و�إجراءاته لدى اجلهات اخلا�ضعة ،بهدف حتديد ُنقاط ال�ضعف
التي مُي ِكن �أن ُت�ؤ ّدي �إلى ارتكاب املُخالفات املال ّية والإدار ّية ،والعمل على ُمعاجل ِتها.
وال�سيا�سات الالزمة ملُكافحة ارتكاب املُخالفات املال ّية
 .12اقرتاح الت�شريعات والأنظمة ِّ
والإدار ّية.
 .13تنظيم �أ�س�س تعيني املُد ِّققني و�إعادة تعيينهم وتقييم �أدا ِئهم يف اجلهات اخلا�ضعة.
با�شرة مع املُتعاملني مع اجلهات اخلا�ضعة ،لتل ّقي ال�شكاوى
 .14توفري قنوات االت�صال املُ ِ
املُتع ِّلقة بالت�ص ُّرفات املُنطوية على ارتكاب خُمالفات مال ّية و�إدار ّية ،والتحقيق فيها،
واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها.
تخ�ص�صة يف حتقيق ال ّنزاهة الإدار ّية واملال ّية.
�	.15إجراء الدِّ را�سات والأبحاث املُ ِّ
�	.16إن�شاء قاعدة بيانات باملُخالفات املال ّية والإدار ّية وحتليلها ،وو�ضع ا ُ
نا�سبة
حللول املُ ِ
ملُعاجل ِتها و�ضمان منع ُحدوثها.
 .17تنظيم املُ�ؤمترات وال ّندوات والدورات التدريب ّية حول ال�شفاف ّية والنزاهة و ُمكافحة
ارتكاب املُخالفات املال ّية والإدار ّية ،واملُ�شاركة والتعاون مع املُ ّ
نظمات الدول ّية والإقليم ّية
ومار�سات الإدارة ال�سليمة.
ال�صلة يف جمال تعزيز و�ضمان املُ�ساءلة الف ّعالة مُ
ذات ِّ
�	.18أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون ذات ِ�صلة بالرقابة على املال العام� ،أو تكون الزمة
لتحقيق �أهداف اجلهاز ،ويتم تكلي ُفه بها من احلاكم �أو الرئي�س.
ب -يكون للجهاز من خالل املُدير العام توجيه اال�ستف�سارات لأي من م�س�ؤويل اجلهات اخلا�ضعة
ب�ش�أن �أي بيانات �أو معلومات حول �أي جتاوزات ُمرتكبة يف اجلهات اخلا�ضعة ،وعلى ه�ؤالء
امل�س�ؤولني التعاون التام مع اجلهاز يف هذا ال�ش�أن.
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الهيكل التنظيمي للجهاز
املادة ()7
يتكون اجلهاز من املُ�ستويات التنظيم ّية التالية:
 .1الرئي�س.
 .2املُدير العام.
 .3اجلهاز التنفيذي.
تعيني الرئي�س وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()8
�صدره احلاكم.
�أ -يكون للجهاز رئي�سُ ،يعينّ مبر�سوم ُي ِ
ب -يتولى الرئي�س مُهِ ّمة الإ�شراف العام على �أعمال اجلهاز ،و�ضمان قيامه بتحقيق �أهدافه
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة للجهاز ،وخططه وبرامج عمله.
 .1اعتماد ِّ
�	.2إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للجهاز وح�سابه اخلتامي ،ورفعه للحاكم العتماده.
 .3اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
 .4اعتماد اللوائح والأنظمة والقرارات املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف اجلهاز يف النواحي
الإدار ّية واملال ّية والف ّنية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شر ّية وال�صالح ّيات املال ّية.
 .5اعتماد بدل اخلدمات التي ُيقدِّ مها اجلهاز.
ال�صلة ب�أهداف اجلهاز.
 .6اعتماد املُبادرات والربامج وامل�شاريع ذات ِّ
 .7تعيني املُديرين التنفيذ ّيني يف اجلهاز بنا ًء على تو�صية املُدير العام.
�	.8أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من احلاكم.
ج -للرئي�س تفوي�ض �أي من ال�صالح ّيات املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة �إلى املُدير
العام ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
وم ّدد ًا.
خطي ًا حُ
تعيني املُدير العام وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()9
�صدره احلاكم.
�أ -يكون للجهاز ُمدير عامُ ،يعينّ مبر�سوم ُي ِ
ب -يتولى املُدير العام �إدارة اجلهاز والتح ُّقق من قيام اجلهاز التنفيذي بكا ّفة املهام وال�صالح ّيات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املنوطة باجلهاز املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام
وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة واخلطط اال�سرتاتيج ّية للجهاز وبرامج عمله ،ورفعها للرئي�س
�	.1إعداد ِّ
العتمادها و ُمتابعة تنفيذها.
�	.2إعداد م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للجهاز وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى الرئي�س
لإقرارهما.
�	.3إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز ،ورفعه للرئي�س العتماده.
 .4و�ضع القواعد والأنظمة املال ّية للجهاز ،مبا فيها املبادئ واملعايري املُحا�سب ّية التي �سيتم
تطبيقها يف تنظيم ح�سابات اجلهاز ،ورفعها للرئي�س العتمادها.
 .5متثيل اجلهاز �أمام الغري ،وتوقيع العقود واالتفاقات و ُمذ ّكرات التفاهم مع اجلهات
ال�صلة بعمل اجلهاز.
املح ّلية والإقليم ّية والدول ّية يف املجاالت ذات ِّ
 .6اقرتاح اللوائح والأنظمة والقرارات املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف اجلهاز يف النواحي
الإدار ّية واملال ّية والف ّنية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شر ّية وال�صالح ّيات املال ّية،
ورفعها �إلى الرئي�س العتمادها.
خلرباء والف ّنيني واملُ ّ
 .7تعيني ُن ّواب املُديرين التنفيذ ّيني واملُديرين واملُ�ست�شارين وا ُ
وظفني
الإدار ّيني.
 .8الإ�شراف على اجلهاز التنفيذي للجهاز وعلى ح�سن تنفيذه للمهام واالخت�صا�صات
املنوطة به.
ال�صلة ب�أهداف اجلهاز ،ورفعها �إلى الرئي�س
 .9اقرتاح املُبادرات والربامج وامل�شاريع ذات ِّ
العتمادها.
�	.10إعداد التقارير الدور ّية حول �إجنازات اجلهاز و�أن�شطته ،وعر�ضها على الرئي�س التخاذ
ما يراه ُمنا�سب ًا ب�ش�أنها.
واخلربة املال ّية واملُحا�سب ّية للجهات غري اخلا�ضعة
 .11املُوافقة على تقدمي �أعمال الرقابة ِ
اخلا�صة بتلك
للرقابة بنا ًء على طلبها ،و�إ�صدار القرارات املُتع ِّلقة بتحديد الأتعاب
ّ
الأعمال.
 .12اقرتاح بدل اخلدمات التي ُيقدِّ مها اجلهاز ،ورفعها للرئي�س العتمادها.
ُ
تفوي�ضه بها من الرئي�س �أو احلاكم تكون
�	.13أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه �أو
الزمة لتحقيق �أهداف اجلهاز.
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ج -لل ُمدير العام تفوي�ض �أي من ال�صالح ّيات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة
وظفي اجلهاز ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
لأي من ُم ّ
وم ّدد ًا.
خطي ًا حُ
�أداء الق�سم
املادة ()10
ملهامهِ ما الوظيف ّية� ،أداء الق�سم
�أ -على الرئي�س واملُدير العام عند تعيي ِنهما وقبل ُمبا�شرتِهِ ما ِّ
بال�صيغة التالية:
�أمام احلاكمِّ ،

«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خُم ِل�ص ًا للحاكم وللإمارة ،و�أن �أحرتم الت�شريعات
ال�سارية ،و�أن �أعمل على حماية الأموال العا ّمة ،و�أن �أ�ؤدي عملي ب�أمانة و�صدق ،و�أن
�سرية الأعمال».
�أحافظ على ّ

ملهامهم الوظيف ّية� ،أداء الق�سم املُ�شار
ب -على املُديرين التنفيذيني عند تعيينهم وقبل ُمبا�شرتهم ِّ
�إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة� ،أمام الرئي�س.
ج -على ا ُ
خلرباء والف ّنيني والقائمني ب�أعمال الرقابة� ،أداء الق�سم املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من
هذه املادة� ،أمام املُدير العام.
ت�ضا ُرب امل�صالح
املادة ()11
�أ	-ال يجوز لل ُمدير العام �أو املُديرين التنفيذيني �أو �أي من ُم ّ
وظفي اجلهاز مُمار�سة �أي �أعمال
مال ّية �أو ِم َهن ّية �أو جتار ّية �أو �أي وظيفة تتعار�ض مع عملهم باجلهاز �إال ُمبوافقة الرئي�س �أو
املُدير العام ،بح�سب الأحوال.
ب	-ال يجوز لأي من ُم ّ
وظفي اجلهاز العمل لدى �أي من اجلهات اخلا�ضعة التي مار�س �أعمال
الرقابة عليها خالل فرتة عمله باجلهاز� ،إال بعد ُم ِ�ضي ( )3ثالث �سنوات من تاريخ انتهاء
خدمته من اجلهاز �أو ُمبوافقة املُدير العام.
ج	-ال يجوز لل ُمدير العام �أو املُديرين التنفيذيني �أو �أي من ُم ّ
وظفي اجلهاز �أن يكونوا �أع�ضا ًء يف
�أي من املجال�س �أو اللجان املُ�ش ّكلة لدى �أي من اجلهات اخلا�ضعة �إال ُمبوافقة الرئي�س.
دُ -يحظر على ُم ّ
وظفي اجلهاز الإف�صاح عن �أو �إف�شاء املعلومات �أو البيانات املُتع ِّلقة ب�أعمالهم
الوظيف ّية ،وذلك حتت طائلة امل�س�ؤول ّية.
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�أعمال الرقابة
املادة ()12
ت�شمل �أعمال الرقابة التي مُيار�سها اجلهاز على اجلهات اخلا�ضعة ،ما يلي:
 .1الرقابة املال ّية وااللتزام.
 .2رقابة الأداء.
 .3الرقابة على �أنظمة الرقابة.
 .4الرقابة على كفاءة وفعال ّية �أنظمة الرقابة.
الرقابة املال ّية وااللتزام
املادة ()13
مُيار�س اجلهاز الرقابة املال ّية ورقابة االلتزام على كا ّفة العمل ّيات بهدف التح ُّقق من مدى م�شروع ّيتها
و�ص ّحة احت�سابها ،والك�شف عن املُخالفات املال ّية والإدار ّية واتخاذ الإجراءات الالزمة
و ُمالءمتها ِ
ملُعاجلتها ،من خالل ما يلي:
 .1فح�ص العمل ّيات املال ّية التي تقوم بها اجلهات اخلا�ضعة من خالل مُمار�س ِتها لكا ّفة �أن�شطتها
و�أعمالها وعمل ّياتها املال ّية والت�شغيل ّية.
اخلا�صة بكا ّفة ح�سابات اجلهات اخلا�ضعة.
 .2فح�ص البيانات واملُ�ستندات والوثائق
ّ
 .3الت�أ ُّكد من �سالمة تطبيق اجلهات اخلا�ضعة للت�شريعات وال�سيا�سات والأنظمة واللوائح
والقرارات املُت ِّ�صلة مبجال عملها �أو ال�صا ِدرة عنها �أو املُ ِّ
نظمة لها ،بالتن�سيق مع اجلهات
املعن ّية.
ُ .4مراجعة احل�ساب اخلتامي العام للحكومة و�إبداء الر�أي الف ّني ب�ش�أنه ،و�إ�صدار تقرير يت�ض ّمن
نتيجة �أعمال هذه املُراجعةُ ،ي ِّ
و�ضح املركز املايل احلقيقي املُج ّمع للحكومة ،وكذلك احل�سابات
اخلتام ّية للجهات اخلا�ضعة وفق ًا ملنهج ّية العمل باجلهاز والإطار املعمول به لديه.
 .5فح�ص القوائم املال ّية اخلتام ّية واملُج ّمعة للجهات اخلا�ضعة ،وفح�ص �أوراق عمل وتقارير
اخلا�صة بذلك.
ُمد ِّققي ح�ساباتها ،وتقدمي التقارير
ّ
�صحة احت�ساب وحت�صيل الإيرادات العا ّمة والعوائد املال ّية التي تنتُج عن تقدمي
 .6التح ُّقق من ّ
ومار�س ِتها لأن�شطتها املُخت ِلفة ،وكذلك ال ُبنوك العاملة يف
اجلهات اخلا�ضعة خلدماتها مُ
الإمارة ،وت�شمل دومنا ح�صر ال�ضرائب ،والر�سوم ،والأثمان ،والتعرفات ،والغرامات ،وعوائد
البيع ،وبدالت الإيجار ،وبدالت االمتياز ،والأرباح ،وت�سييل ال�ضمان ،وغريها.
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 .7فح�ص و ُمراجعة القرارات والإجراءات الإدار ّية يف اجلهات اخلا�ضعة املُتع ِّلقة مبواردها
الب�شر ّية ،من حيث التعيينات والرتقيات ومنح املُكاف�آت والعالوات والت�سويات والبدالت
وغريها ،للت�أكد من ِ�ص َّحة هذه القرارات و ُمطابق ِتها للقوانني واللوائح املُ ِّ
نظمة لها.
رقابة الأداء
املادة ()14
مُيار�س اجلهاز مهام رقابة الأداء على املهام والأن�شطة التي تقوم بها اجلهات اخلا�ضعة ،بهدف
التح ُّقق من مدى كفاءة وفعال ّية تلك املهام والأن�شطة ،وي�شمل ذلك ما يلي:
 .1التح ُّقق من مدى كفاءة اال�ستخدام الأمثل للموارد املُتاحة «املُدخالت» يف حتقيق «املُخرجات»
املطلوبة �أو املُ ّ
خططة ،بالإ�ضافة �إلى مدى حتقيق كفاءة التنظيم ،وح�سن �سري العمل ّيات.
 .2فح�ص االنحرافات التي حدثت �أثناء تنفيذ املهام والأن�شطة ،ودرا�سة وحتديد الأ�سباب التي
�أ ّدت �إليها.
نا�سبة واجلودة املطلوبة ويف الوقت والزمان
 .3التح ُّقق من �أن �إجناز الأعمال قد مت بالتكلفة املُ ِ
املُال ِئم.
 .4التث ُّبت من مدى حتقيق اجلهات اخلا�ضعة لأهدافها و ُم�ساهم ِتها يف حتقيق الأهداف واخلطط
اال�سرتاتيج ّية العا ّمة للحكومة.
 .5الت�أ ُّكد من مدى حتقيق نتائج الأداء للأهداف املُق َّررة بهدف حت�سني الأداء املطلوب للجهات
اخلا�ضعة.
 .6التح ُّقق من وجود ُن ُظم ومبادئ املُحا�سبة امل�س�ؤولة لدى اجلهات اخلا�ضعة.
الرقابة على �أنظمة الرقابة
املادة ()15
مُيار�س اجلهاز مهام الرقابة على �أنظمة الرقابة بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة ،بهدف
التح ُّقق من مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة يف تنفيذ كا ّفة الأن�شطة الت�شغيل ّية والعمل ّيات املال ّية
للجهات اخلا�ضعة ،والتي ت�شمل ما يلي:
 .1تقييم كا ّفة الأ�صول والتطبيقات والربجم ّيات ،وعمل ّيات وبيانات وا�ستثمارات وو�سائل
االت�صال واخلوادم ،وفح�ص قواعد البيانات ،وكذلك التقارير ال�صادرة عن �أنظمة الرقابة،
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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للتح ُّقق من مدى كفاءتها وفعال ّيتها لتحقيق �أهداف اجلهات اخلا�ضعة.
التح ُّقق من مدى تو ّفر �أنظمة الرقابة ،التي تهدف �إلى حماية اجلهات اخلا�ضعة.
التح ُّقق من مدى تو ّفر عنا�صر �سالمة �أنظمة الرقابة ومدى فاعل ّيتها ،وكذلك �إجراءات
حماية �أ�صول تلك الأنظمة لدى اجلهات اخلا�ضعة.
فح�ص مدى موثوق ّية االعتماد على �أنظمة الرقابة ،ومدى تكامل عمل ّياتها وتقاريرها ،و�أنظمة
احلوكمة لدى اجلهات اخلا�ضعة.
التث ُّبت من �أن النفقات املخ�ص�صة لأنظمة الرقابة قد مت �صرفها للأغرا�ض التي ُخ ِّ�ص َ�صت
لأجلها ،و�أن ال�صرف قد مت وفق ًا للت�شريعات املُ ِّ
نظمة لذلك.
خ�ص�صات املر�صودة يف املُوازنة العا ّمة لأنظمة الرقابة.
التث ُّبت من عدم جتاوز املُ ّ

الرقابة على كفاءة وفعال ّية �أنظمة الرقابة
املادة ()16
مُيار�س اجلهاز مهام الرقابة على كفاءة وفعال ّية �أنظمة الرقابة من خالل ما يلي:
 .1فح�ص خُمتلف �أنظمة الرقابة و�إجراءاتها للتح ُّقق من مدى �سالمتها ،وحتديد �أوجه ال ُق�صور
فيها ،والتو�صية مبا يجب اتخاذه ملُعاجلتها.
 .2تقومي مدى تطبيق مبادئ احلوكمة و�إدارة املخاطر املُ� ّؤ�س�س ّية ،و�إدارة الأداء ،ونظام الرقابة
الداخل ّية ،ووحدات التدقيق الداخلي ،وغريها لدى اجلهات اخلا�ضعة ،وفق ًا لأف�ضل املُمار�سات
العامل ّية ،لتحديد املُع ِّوقات التي ُتواجهها ،وحتديد ُفر�ص التح�سني والتطوير.
اخت�صا�صات مركز دبي للأمن الإلكرتوين
املادة ()17
ال تخل �أحكام هذا القانون باالخت�صا�صات املُق ّررة ملركز دبي للأمن الإلكرتوين مبوجب قانون
�إن�شائه رقم ( )11ل�سنة  2014املُ�شار �إليه ،يف الرقابة على �أمن املعلومات احلكوم ّية و�أنظمة
املعلومات لدى اجلهات احلكوم ّية واجلهات التابعة للحكومة ،ويكون للجهاز �صالح ّية الرقابة على
�أمن املعلومات و�أنظمة املعلومات لدى اجلهات غري احلكوم ّية واجلهات التي يتق ّرر خ�ضوعها لرقابة
اجلهاز وفق ًا لأحكام املادة ( )18من هذا القانون.
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اجلهات اخلا�ضعة
املادة ()18
يكون للجهاز وفق ًا خلطة العمل ال�سنو ّية ،مُمار�سة املهام وال�صالح ّيات املنوط ِة به مبوجب هذا
القانون على اجلهات التالية� ،سوا ًء كانت داخل الإمارة �أم خارجها:
وال�سلطات واملجال�س احلكوم ّية ،مبا يف ذلك
 .1الدوائر احلكوم ّية ،والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمةُّ ،
اخلا�صة واملناطق ا ُ
حل ّرة ،مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،و�أي جهة �أخرى
مناطق التطوير
ّ
تابعة للحكومة.
 .2ال�شركات التي متلكها احلكومة �أو اجلهات احلكوم ّية �أو التي ُت�ساهم فيها بن�سبة ()25%
ف�أكرث من ر�أ�سمالها ،ويجوز للجهاز وفق ًا ملا ُيقدِّ ره يف هذا ال�ش�أن ،الرقابة على ال�شركات التي
ُت�ساهم فيها احلكومة �أو اجلهات احلكوم ّية بن�سبة تقل عن ( )25%من ر�أ�سمالها.
 .3ال�شركات التي ت�ضمن لها احلكومة ح ّد ًا �أدنى من الربح.
 .4اجلهات التي ُتقدِّ م لها احلكومة �إعانة مال ّية.
�	.5أي م�شروع �أو جهة �أخرى يعهد احلاكم �أو الرئي�س �إلى اجلهاز بالرقابة عليه.
 .6اجلهات �أو امل�شاريع الأخرى التي تخ�ضع لرقابة اجلهاز وفق ًا للت�شريعات املُ ِّ
نظمة لها.
�	.7أي جهة يتبينّ للجهاز �أن لها �صلة ُمبخالفات مال ّية و�إدار ّية ،ار ُت ِك َبت يف �أي من اجلهات املُ�شار
�إليها يف هذه املادة ،وذلك يف ُحدود تلك املُخالفات والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
تنفيذ �أعمال الرقابة
املادة ()19
�شاملة �أم انتقائ ّية ،وفق ًا للقواعد
يتم تنفيذ �أعمال الرقابة على اجلهات اخلا�ضعة� ،سوا ًء كانت ِ
املُعتمدة يف خطة العمل ال�سنو ّية التي ي�ضعها اجلهاز.
�إجراء عمل ّية التدقيق
املادة ()20
�أ -للجهاز التدقيق يف �أي ح�سابات �أو ُم�ستندات �أو �سجالت �أو �أوراق يرى �أنها الزمة لقيامه
ب�أعمال الرقابة على الوجه الأكمل ،ويجوز �إجراء عمل ّية التدقيق �إما يف مقر اجلهاز �أو يف
وال�سجالت والأوراق
مقر اجلهة اخلا�ضعة �أو يف مقر اجلهة التي توجد لديها احل�سابات ِّ
واملُ�ستندات اخلا�ضعة للتدقيق.
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ب -للجهاز طلب ربط �أنظمة الرقابة املعمول بها لدى اجلهات اخلا�ضعة باجلهاز لإجراء عمل ّية
التدقيق وحتليل بيانات العمل ّيات املال ّية والت�شغيل ّية عن ُبعد.
جُ -تعترب كا ّفة املعلومات والبيانات والوثائق التي ّ
يطلع عليها ُم ّ
وظفو اجلهاز �أثناء قيامهم بعمل ّية
التدقيق ِ�س ّرية� ،سوا ًء مت االطالع عليها يف مقر اجلهاز �أو يف مقر اجلهة اخلا�ضعة �أو يف مقر
وال�سجالت والأوراق واملُ�ستندات اخلا�ضعة للتدقيق.
اجلهة التي توجد لديها احل�سابات ِّ
وال�سجالت
تدقيق املُ�ستندات ِّ
املادة ()21
�أ -لل ُمدير العام وملُ ّ
وظفي اجلهاز املُك ّلفني بالتدقيق ،االطالع على �أي ح�سابات �أو ُم�ستندات �أو
�سجالت �أو �أوراق يرون �أنها الزمة لأعمال التدقيق ،وكذلك االت�صال املُبا�شر ب�أي ُم ّ
وظف
يعمل لدى اجلهة اخلا�ضعة لال�ستف�سار منه عن �أي مو�ضوع يتع ّلق ب�أعمال التدقيق �أو التحقيق
الذي ُيجريه اجلهاز ،ويكون لهم يف �سبيل ذلك �صالح ّية التحقيق مع �أي ُم ّ
وظف له عالقة ب�أي
خُمالفة مال ّية و�إدار ّية ُمرتكبة لدى اجلهة اخلا�ضعة.
ب -على اجلهات اخلا�ضعة ت�سهيل مُهِ ّمة ُم ّ
وال�سجالت
وظفي اجلهاز ،من حيث توفري املُ�ستندات ِّ
املطلوبة و�أي ُم�ستندات �أو �أوراق يرونها الزمة للقيام ب�أعمال التدقيق ،وكذلك ال�سماح ل ُهم
بفح�ص �أنظمة الرقابة وتوفري املكان املُال ِئم ملُبا�شرة �أعمالهم.
وحدات التدقيق الداخلي
املادة ()22
للجهاز حق االطالع على خطط و�سري عمل ّيات وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة،
وخطط و�سري عمل ّيات املُد ِّققني اخلارجيني ،وعلى التقارير ال�صادرة عنهما و�إبداء الر�أي فيها،
والتح ُّقق من مدى تنفيذ اجلهات اخلا�ضعة للتو�صيات الواردة فيها.
اخلا�صة بنتائج التدقيق
التقارير
ّ
املادة ()23
ي�ضع اجلهاز نتائج التدقيق يف تقارير تت�ض ّمن ُمالحظاته وطلباته ب�ش�أنها ،ويتم تبليغها ّ
خط ّي ًا
للجهات اخلا�ضعة ،وعلى هذه اجلهات تنفيذ طلبات اجلهاز وموافاته ب ُردودها على تلك املُالحظات
والطلبات خالل ُمهلة ال تزيد على ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغها بها ،وتكون هذه املُهلة قابلة
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للتمديد بقرار من املُدير العام ،ويف حال عدم ورود الرد من �أي من اجلهات اخلا�ضعة خالل املُهلة
تو�صل �إليها اجلهاز يف التقارير
املذكورة بدون عذر مقبول ،فتُعترب نتائج التدقيق واملُالحظات التي ّ
التي و�ضعها �صحيحة ونهائ ّية.
اال�ستعانة ُ
باخلرباء والفنّيني
املادة ()24
للجهاز يف �سبيل ُمراقبة وتدقيق �أن�شطة و�أعمال اجلهات اخلا�ضعة اال�ستعانة مبن يراه ُمنا�سب ًا من
ا ُ
�صدر
خلرباء والف ّنيني ملُعاون ِته يف كا ّفة �أعمال الرقابة املنوطة به مبوجب �أحكام هذا القانون ،و ُي ِ
املُدير العام قرار ًا بتحديد �أتعا ِبهم.
اخلالف مع اجلهات اخلا�ضعة
املادة ()25
�إذا وقع �أثناء مُمار�سة اجلهاز ملها ّمه و�صالح ّياته املنوطة به مبوجب هذا القانون �أي خالف بينه
نا�سب ًا
وبني �أي من اجلهات اخلا�ضعة ،ف�إ ّنه يتم عر�ض هذا اخلالف على الرئي�س للتوجيه مبا يراه ُم ِ
ب�ش�أنه.
واجبات اجلهات اخلا�ضعة
املادة ()26
على اجلهات اخلا�ضعة االلتزام مبا يلي:
وال�سجالت
 .1تزويد اجلهاز ب ُكل ما من �ش�أنه متكينه من القيام مبها ّمه ،مبا يف ذلك املُ�ستندات ِّ
و�أي �أوراق �أو معلومات يرى �أ ّنها الزمة لأعمال التدقيق وفق ًا لأحكام هذا القانون والت�شريعات
ال�سارية.
 .2ال�سماح ملُ ّ
وظفي اجلهاز بفح�ص وتقييم �أنظمة الرقابة وفق ًا لأحكام هذا القانون والت�شريعات
ال�سارية.
ُ .3موافاة اجلهاز بكا ّفة البيانات واملعلومات التي تت�ض ّمن بياناتها املال ّية وم�شاريع ح�ساباتها
اخلتام ّية واملُ�ستندات املُتع ِّلقة بها.
�	.4إخطار اجلهاز ب ُن�سخة من القرارات ال�صا ِدرة بتفوي�ض ال�صالحيات التي مينحها م�س�ؤولو
اجلهات اخلا�ضعة لأي من ُم ّ
وظفيهم ،وفق ًا للأحكام املُق ّررة مبوجب القانون رقم ( )1ل�سنة
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 2016املُ�شار �إليه.
�	.5إخطار اجلهاز ب�أي خُمالفة مال ّية و�إدار ّية ُترتكب فيها.
�	.6إن�شاء وحدات تنظيمية للرقابة الداخل ّية.
�	.7أي التزامات �أخرى ُيحدِّ دها الرئي�س ُمبوجب القرارات ال�صا ِدرة عنه يف هذا ال�ش�أن.
احل�ساب اخلتامي
املادة ()27
على دائرة املال ّية ُموافاة اجلهاز مب�شروع احل�ساب اخلتامي العام للحكومة ،واملُ�ستندات املُتع ِّلقة به،
ملُراجعته و�إبداء الر�أي واملُالحظات عليه ،وعلى اجلهاز رفع التقارير التي ُي ِع ّدها يف هذا ال�ش�أن �إلى
دائرة املال ّية ،لإجراء الت�سويات والتعديالت ب�ش�أنه ،وذلك قبل املوعد املُح ّدد العتماده.
ُم ِّ
دققو احل�سابات
املادة ()28
أنظم ِتها الداخل ّية ،تعيني ُمد ِّقق
على جميع اجلهات اخلا�ضعة والتي تقت�ضي طبيعة عملها و� ِ
ح�سابات خارجي ،االلتزام بالأ�س�س واملعايري املُتع ِّلقة بطريقة اختيار ه�ؤالء املُد ِّققني ونطاق عملهم
وتقاريرهم وتقومي �أدا ِئهم ،للتح ُّقق من مدى التزامهم بالعقود املُربمة معهم واملعايري الدول ّية
لل ُمراجعة والتدقيق و�أحكام الت�شريعات ال�سارية.
م�س�ؤول ّية ُم ّ
وظفي اجلهات اخلا�ضعة
املادة ()29
ُيعترب م�س�ؤولو و ُم ّ
وظفو اجلهات اخلا�ضعة م�س�ؤولني عن ت�ص ُّرفاتهم القانون ّية و�أعمالهم املاد ّية التي
ت�شملها �أعمال الرقابة وذلك وفق ًا للقواعد املُق ّررة يف هذا القانون والت�شريعات ال�سارية.
عرقلة �أعمال اجلهاز
املادة ()30
يف حال قيام �أي �شخ�ص بعرقلة �أعمال اجلهاز ،ف�إ ّنه يكون لل ُمدير العام �أو املُ ّ
وظف املُك ّلف من
قبله اتخاذ كافة الإجراءات التي تك ُفل املُحافظة على ال�صناديق �أو اخلزائن �أو الأماكن الأخرى
احل�سابات املُراد تدقيقها ،وله عند ال�ضرورة
ال�سجالت �أو الأوراق �أو ِ
التي توجد فيها املُ�ستندات �أو ِّ
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خت�صة يف الإمارة مبا يف ذلك �أفراد ُّ
ال�شرطة.
اال�ستعانة باجلهات املُ ّ
املُخالفات املال ّية والإدار ّية
املادة ()31
ُتعترب احلاالت والوقائع التالية ودُومنا ح�صر ،خُمالفات مال ّية و�إدار ّية ،وعلى اجلهات اخلا�ضعة
�إحالتها للجهاز للتحقيق فيها ،وهي على النحو التايل:
 .1خُمالفة القواعد والأحكام والأنظمة واللوائح املال ّية املعمول بها لدى �أي من اجلهات
اخلا�ضعة.
اخلا�صة باجلهات
 .2خُمالفة القواعد والأحكام املُتع ِّلقة بتنفيذ بنود املُوازنة العا ّمة �أو املُوازنات
ّ
اخلا�ضعة.
 .3خُمالفة القواعد والأحكام املُ ِّ
نظمة للعقود واالتفاقيات التي تجُ ريها اجلهات اخلا�ضعة.
 .4خُمالفة القرارات الإدار ّية للت�شريعات ال�سارية ،والتي يرتتّب عليها �آثار مال ّية.
 .5خُمالفة القواعد والأحكام املُ ِّ
نظمة لل ُم�ستودعات والتعاميم املُحا�سب ّية ال�صادرة عن اجلهات
اخلا�ضعة.
 .6عدم ُموافاة اجلهاز بالبيانات املال ّية وم�شاريع احل�سابات اخلتام ّية واملُ�ستندات املُ�ؤ ّيدة لها يف
املواعيد املُح ّددة� ،أو ما يط ُلبه اجلهاز من الأوراق �أو الوثائق الالزمة للقيام ب�أعمال الرقابة.
 .7كل ت�ص ُّرف �أو فعل �أو ترك �أو �إهمال �أو تق�صري ترتّب عليه �إحلاق �ضرر باجلهات اخلا�ضعة،
�أو �ضياع �أو تبديد �أي حق من حقوقها املال ّية� ،أو امل�سا�س مب�صاحلها املال ّية.
 .8اال�ستيالء على �أموال احلكومة �أو �أموال اجلهات اخلا�ضعة �أو ت�سهيل اال�ستيالء عليها �أو
اختال�سها �أو �إحلاق ال�ضرر مب�صاحلها.
 .9تبديد �أموال اجلهات اخلا�ضعة �أو التحايل لال�ستيالء على �أموالها.
 .10ا�ستغالل الوظيفة العامة لرتبيح النف�س �أو الغري� ،أو يف وقف �أو تعطيل �أو ت�أخري حت�صيل
الإيرادات العا ّمة من الأموال �أو ال�ضرائب �أو الر�سوم املُق ّررة للحكومة �أو اجلهات اخلا�ضعة.
 .11التزوير يف املُح ّررات وا�ستعمالها.
 .12قبول �أو طلب الر�شوة.
 .13املُخالفات املُتع ِّلقة بالته ّرب ال�ضريبي �أو الته ّرب ا ُ
جلمركي.
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الأفعال املُوجبة للتحقيق واملُ�ساءلة
املادة ()32
وعر�ض ًة للتحقيق واملُ�ساءلة الت�أديب ّية واجلزائ ّيةُ ،كل
ُيع ُّد ُم ِ
رتكب ًا ملُخالفة وفق ًا لأحكام هذا القانونُ ،
قدم على �إتيان �أي من الأفعال التالية:
�شخ�ص ُي ِ
 .1عرقلة �أعمال الرقابة �أو عدم التعاون �أو رف�ض ال�سماح ملُ ّ
وظفي اجلهاز بالقيام بوظائفهم على
النحو املُبينّ يف هذا القانون.
 .2رف�ض الإدالء ب�أي معلومات ب�ش�أن �أي حتقيق ُيجريه اجلهاز.
 .3االمتناع عن الرد على ُمالحظات اجلهاز �أو ُمرا�سال ِته� ،أو الت� ُّأخر يف الرد عليه ملُ ّدة تزيد على
( )30ثالثني يوم ًا بدون عذر مقبول.
 .4رف�ض تنفيذ �أي من الطلبات �أو التدابري التي يط ُلب اجلهاز �إجراءها.
 .5الت�سترّ على �أي واقعة �أو حالة ي�ستوجب القانون �إحالتها للجهاز للتحقيق فيها.
امل�س�ؤولية الت�أديب ّية
املادة ()33
�أ -مع عدم الإخالل بامل�س�ؤول ّية اجلزائ ّية عند االقت�ضاءُ ،يجازى املُ ّ
وظف الذي يرتكب �أثناء
اخلدمة �أي من الأفعال �أو املُخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،وفق ًا لت�شريعات املوارد
الب�شر ّية املُط ّبقة لدى اجلهات اخلا�ضعة.
ب -مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائ ّية عند االقت�ضاء ،يكون املُ ّ
وظف م�س�ؤو ًال مدن ّي ًا عن
الأ�ضرار الناجمة عن ارتكابه لأي من الأفعال �أو املُخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
التحقيق يف املُخالفات
املادة ()34
يكون لل ُمدير العام �أو من ُيف ِّو�ضه ،عند قيام اجلهاز بالتحقيق يف �أي من املُخالفات املُرتكبة وفق
�أحكام هذا القانون ،اتخاذ �أي من الإجراءات والتدابري التالية:
 .1الطلب من اجلهة اخلا�ضعة وقف املُ ّ
وظف املُخا ِلف عن العمل حلني اكتمال التحقيق.
وال�سجالت التي مت ا�ستخدامها يف ارتكاب املُخالفة.
 .2التح ُّفظ على الأوراق واملُ�ستندات ِّ
 .3حفظ التحقيق يف حال عدم ِ�ص ّحة املُخالفة� ،أو عدم ُثبوت ارتكاب املُ ّ
وظف لأي من املُخالفات
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
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�	.4إحالة �أوراق التحقيق �إلى ال ِّنيابة العا ّمة �إذا �أ�سفر التحقيق يف املُخالفة عن وجود جرمية
جزائ ّية ُيعا ِقب عليها القانون.
 .5طلب �سحب كا ّفة القرارات املُتع ِّلقة باملُخالفة ،و�إلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من �آثار
قانون ّية �أو مال ّية ،اعتبار ًا من تاريخ �صدور تلك القرارات.
 .6طلب فر�ض اجلزاءات الت�أديب ّية على املُ ّ
وظف املُخا ِلف ،وعلى م�س�ؤول اجلهة اخلا�ضعة �إ�صدار
القرار الإداري بتوقيع اجلزاء الت�أديبي املُنا�سب على هذا املُ ّ
وظف و�إخطار اجلهاز بهذا القرار
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ طلب فر�ض اجلزاء الت�أديبي.
فر�ض اجلزاءات الت�أديب ّية على املُ ّ
وظفني املُخالفني
املادة ()35
�أ�	-إذا ر�أى املُدير العام �أن اجلزاء الت�أديبي الذي مت توقي ُعه على املُ ّ
وظف املُخا ِلف يتنا�سب مع
ج�سامة املُخالفة املُرتكبة ،ف�إ ّنه يتم �إخطار اجلهة اخلا�ضعة باملُوافقة على القرار ال�صادر
ب�ش�أن ذلك اجلزاء.
ب�	-إذا ر�أى املُدير العام �أن اجلزاء الت�أديبي الذي مت توقي ُعه على املُ ّ
وظف املُخا ِلف ال يتنا�سب مع
ج�سامة املُخالفة املُرتكبة ،فله �أن يطلب من م�س�ؤول اجلهة اخلا�ضعة ت�شديد اجلزاء الت�أديبي
تنا�سب ًا مع ج�سامة املُخالفة املُرتكبة ،و�إخطار اجلهاز بالقرار ال�صادر
املُو ّقع مبا يجعله ُم ِ
ب�ش�أن ت�شديد اجلزاء الت�أديبي خالل (� )7سبعة �أ ّيام من تاريخ طلب ت�شديد اجلزاء الت�أديبي،
ي�ستجب م�س�ؤول اجلهة اخلا�ضعة لطلب اجلهاز ،يتم رفع الأمر �إلى الرئي�س التخاذ ما
ف�إذا مل ِ
يراه ُمنا�سب ًا يف هذا ال�ش�أن.
ج -ويف جميع الأحوال ،لل ُم ّ
وظف �أن يتق ّدم �إلى جلنة التظلُّمات املن�صو�ص عليها يف املادة ()36
من هذا القانون بتظلُّم ّ
خطي من القرار ال�صادر بحقه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ �إخطاره بالقرار املُتظ ّلم منه.
جلنة التظ ُّلمات
املادة ()36
�أُ -ت�ش ّكل بقرار من الرئي�س جلنة ُت�س ّمى «جلنة التظلُّمات» تت�ألف من ثالثة �إلى خم�سة
وع�ضو ّية مُم ِّثل عن ُكل من اللجنة ال ُعليا للت�شريعات يف
�أع�ضاء ،برئا�سة مُم ِّثل عن اجلهاز ُ
الإمارة واجلهة اخلا�ضعة التابع لها املُ ّ
وظف املُتظ ِّلمُ ،ي ِّ
ر�ش ُحه م�س�ؤول هذه اجلهة ،وذلك
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بهدف ُمناق�شة التظلُّمات التي يتق ّدم بها املُ ّ
وظفون ال�صادر بح ِّقهم �أحد اجلزاءات الت�أديب ّية
املن�صو�ص عليها يف ت�شريعات املوارد الب�شر ّية املُط ّبقة لدى اجلهات اخلا�ضعة.
بُ -يحدِّ د القرار ال�صادر عن الرئي�س �آلية عمل جلنة التظلُّمات ،و�صالح ّياتها ،والإجراءات
الواجب اتباعها �أمامها ،ويكون القرار ال�صادر عن جلنة التظلُّمات يف �ش�أن التظلُّم املُق ّدم
�إليها نهائ ّي ًا وغري قابل للطعن فيه ب�أي طريق من ُط ُرق الطعن الإدار ّية ،مع احتفاظ املُتظ ِّلم
بح ّقه يف اللجوء �إلى الق�ضاء.
امل�س�ؤول ّية عن املُخالفات
املادة ()37
�أ -يبقى املُ ّ
�سبب كان،
وظف م�س�ؤو ًال عن املُخالفات التي ارتكبها حتى ولو بعد انتهاء خدمته لأي ٍ
ويجوز التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانون ّية الالزمة ب�ش�أنه ،وتوقيع �أي من اجلزاءات
التالية:
 .1احلرمان من معا�ش التقاعد مبا ال ُيجا ِوز ال ُّربع ملُ ّدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر.
 .2تخفي�ض معا�ش التقاعد �أو ُمكاف�أة نهاية اخلدمة مبا ال ُيجا ِوز ال ُّربع ،اعتبار ًا من تاريخ
نفاذ القرار ال�صادر بتوقيع اجلزاء ال�صادر بحقه.
ب	-ال يحول انقطاع املُ ّ
وظف عن العمل دون ال�سري يف �إجراءات ُم�سا َءل ِته ت�أديب ّي ًا عن املُخالفات
التي ارتكبها ،وال يجوز قبول ا�ستقالته �إذا كان قد �أحيل �إلى التحقيق �إال بعد �صدور قرار
نهائي ب�ش�أنه.
ج -ت�س ُقط املُخالفة الت�أديب ّية بوفاة املُ ّ
�ضي ( )5خم�س �سنوات من تاريخ
وظف املُخالف� ،أو ُمب ّ
وتنقطع هذه املُ ّدة باتخاذ �أي �إجراء من �إجراءات التحقيق� ،أو �إحالة
اكت�شاف املُخالفة،
ِ
املُ ّ
بجرم
خت�صة بتوقيع اجلزاء الت�أديبي� ،أو �أي جهة ق�ضائ ّية ُ
وظف املُخا ِلف �إلى اجلهة املُ ّ
با�شرة ،وتبد�أ ُم ّدة ُ�سقوط
با�شرة �أو غري ُم ِ
نا�شئ عن تلك املُخالفة �أو يتع ّلق بها ب�صورة ُم ِ
ِ
اتخاذه ب�ش�أن املُخالفة ،و�إذا تع ّدد املُ ّ
جديدة من تاريخ �آخر �إجراء مت ُ
وظفون املُحالون للتحقيق
انقطاعها بالن�سبة للباقني
عن نف�س املُخالفة ،ف�إن انقطاع املُ ّدة بالن�سبة لأحدهم يرتتّب عليه
ِ
قاطعة لل ُم ّدة.
ولو مل ت ُكن قد ات ُِّخ َذت �ض ّدهم �إجراءات ِ
د -تنق�ضي الدعوى اجلزائ ّية �ضد املُ ّ
وظف املُخالف وفق ًا للقواعد العا ّمة املُق ّررة النق�ضاء الدعوى
اجلزائ ّية ُمبوجب الت�شريعات ال�سارية.
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ال�ضبط ّية الق�ضائ ّية
املادة ()38
تكون ملُ ّ
وظفي اجلهاز الذين ي�صدُر بت�سميتهم قرار من املُدير العام� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف �إثبات الأفعال التي ُت�ش ِّكل خُمالفة وفق �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه ،ويكون
خت�صة يف الإمارة مبا
لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة ،واال�ستعانة باجلهات املُ ّ
يف ذلك �أفراد ُّ
ال�شرطة.
تقارير اجلهاز
املادة ()39

�صدر اجلهاز التقارير التالية:
ُي ِ
أن�شطة اجلهاز ،ونتا ِئج
 .1تقرير ًا �سنو ّي ًا عا ّم ًا ُيرفع �إلى احلاكم من قبل الرئي�س حول جميع � ِ
�أعمال الرقابة التي قام بتنفيذها ،و�أهم املُالحظات الناجتة عن �أعمال الرقابة واملُخالفات
رتكبيها
املُرتكبة والإجراءات املُتّخذة ب�ش�أنها ،مبا يف ذلك اجلزاءات التي مت فر�ضها على ُم ِ
ت�صحيحه.
يتوجب
ُ
والطلبات والتو�صيات املُقرتحة لت�صحيح وت�صويب ما ّ
 .2تقارير بنتائج التدقيق تت�ض ّمن ُمالحظات اجلهاز وطلباته ب�ش�أنها ،يتم تبليغها ّ
خط ّي ًا للجهات
اخلا�ضعة.
 .3تقرير بنتائج ُمراجعة م�شروع احل�ساب اخلتامي العام للحكومة ،يت�ضمن ر�أي اجلهاز
يف املركز املايل للحكومة ،ويتم �إر�سال هذا التقرير �إلى دائرة املال ّية لإجراء الت�سويات
والتعديالت الالزمة على م�شروع احل�ساب اخلتامي العام وفق ًا ملا انتهى �إليه ر�أي اجلهاز.
 .4تقارير بنتائج تدقيق البيانات املال ّية وكذلك القوائم املال ّية اخلتام ّية واملُج ّمعة للجهات
اخلا�ضعة.
 .5تقارير بنتائج التقييم العام للحوكمة و�إدارة املخاطر املُ� ّؤ�س�س ّية و�إدارة الأداء ونظام الرقابة
الداخل ّية ووحدات التدقيق الداخلي للجهات اخلا�ضعة ،وتو�صيات اجلهاز ِب ُف َر�ص التح�سني
والتطوير.
 .6تقارير املُخالفات املُرتكبة من قبل اجلهات اخلا�ضعة.
خا�صة عن �أي مو�ضوع يكون على درجة كبرية من الأه ّم ّية ،يقت�ضي الأمر �إطالع
 .7تقارير ّ
خت�صة يف الإمارة عليه بال ّنظر �إلى ُخطور ِته و�أه ّمي ِته.
ال�سلطات املُ ّ
ُّ
مبهامه املنوطة به
�	.8أي تقارير �أخرى يرى اجلهاز �ضرورة �إ�صدارها ،وتكون الزمة للقيام
ِّ
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مبوجب هذا القانون.
التعاون والتن�سيق الدويل
املادة ()40
�أ -يكون للجهاز التن�سيق مع اجلهات الدول ّية والإقليم ّية واالحتاد ّية واملح ّل ّية يف املجاالت ذات
ال�صلة بعمله.
ِّ
ب -يكون للجهاز ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية� ،إبرام االتفاقيات مع اجلهات اخلارج ّية� ،أو االن�ضمام
�إلى املُ ّ
ال�صلة بعمل اجلهاز.
تخ�ص�صة يف املجاالت ذات ِّ
نظمات الإقليم ّية �أو الدول ّية املُ ِّ
املوارد املال ّية للجهاز
املادة ()41
�أ -تتك ّون املوارد املال ّية للجهاز مما يلي:
ال�سنو ّية املُعتمدة للجهاز من قبل احلاكم.
 .1املُوازنة املال ّية ّ
 .2بدل اخلدمات التي ُيقدِّ مها اجلهاز.
اخلربة املال ّية واملُحا�سب ّية التي يتم تكليف اجلهاز بها �أو التي يتم طلبها منه.
 .3بدل �أعمال ِ
�	.4أي موارد �أخرى ُي ِق ّرها الرئي�س.
ال�صالح ّيات الالزمة ب�ش�أن �إدارة وا�ستعمال وتنفيذ املُوازنة املُعتمدة
ب -لل ُمدير العام كا ّفة ّ
للجهاز ،مبا يف ذلك توزيع اعتماداتها وتخ�صي�ص �إيراداتها والرقابة على تنفيذها و�إجراء
املُناقالت بني �أبوابها و ُبنودها ،وفق ًا للأنظمة املال ّية املُعتمدة لدى اجلهاز يف هذا ال�ش�أن.
و�سجالت اجلهاز
تنظيم ح�سابات ِ
املادة ()42
و�سجالته �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة احلكوم ّية.
�أُ -يط ِّبق اجلهاز يف تنظيم ح�ساباته ِ
ب -تبد�أ ال�سنة املال ّية للجهاز يف اليوم الأ ّول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من
�شهر دي�سمرب من ُكل �سنة.
ج -يكون للجهاز ُموازنة ُم�ست ِق ّلة ،يرفعها الرئي�س للحاكم العتما ِدها خالل ُم ّدة �أق�صاها ُمنت�صف
�شهر دي�سمرب من ُكل �سنة ،ويجوز للرئي�س طلب اعتمادات �إ�ضاف ّية �أو جديدة ،على �أن ُترفع
للحاكم العتمادها.
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وال�سجالت واملُ�ستندات والدورة املُحا�سب ّية وفق ًا للقرارات التي
د -يتم تنظيم احل�سابات ِّ
�صدرها املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
ُي ِ
�أحكام انتقال ّية
املادة ()43
حلقوق وااللتزامات املُتع ِّلقة بدائرة الرقابة املال ّية ،و ُينقل �إليه جميع املُ ّ
ت�ؤول �إلى اجلهاز كا ّفة ا ُ
وظفني
بحقوقهم املُكت�سبة.
العاملني بالدائرة بتاريخ العمل بهذا القانون ،مع
ِ
احتفاظهم ُ
�سريان قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية
املادة ()44
ُيط ّبق على ُم ّ
وظفي اجلهاز ،قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة 2006
وتعديالته ،وذلك حلني اعتماد نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية اخلا�ص باجلهاز من قبل الرئي�س.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()45
ن�ص عليه هذا القانون �أو �أي ت�شريع �آخر من �أحكام يخت�ص ب�إ�صدارها احلاكم �أو
با�ستثناء ما ّ
�صدر املُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الرئي�سُ ،ي ِ
ُ
احللول والإلغاءات
املادة ()46
يحل هذا القانون حمل القانون رقم ( )8ل�سنة  2010وتعديالته املُ�شار �إليه.
�أِ -
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ج -ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات ال�صا ِدرة تنفيذ ًا للقانون رقم ( )8ل�سنة 2010
املُ�شار �إليه وذلك �إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون ،وذلك حلني ُ�صدور
حتل حم ّلها.
اللوائح والقرارات والتعليمات التي ِ
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ال�سريان والن�شر
املادة ()47
ُ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 � 11أبريل 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رجب 1439هـ
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قانون رقم ( )5ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تنظيم العمل التط ّوعي يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون املعامالت املدن ّية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ال�صادر بالقانون
االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2008يف �ش�أن اجلمع ّيات واملُ� ّؤ�س�سات الأهل ّية ذات النفع
العام،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املُن�ش�آت الأهل ّية يف �إمارة دبي،
ربعات يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع الت ُّ
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم ا ِمل َهن االجتماع ّية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم عمل ُمقدِّ مي اخلدمات االجتماع ّية
يف �إمارة دبي،
�صدر القانون التايل:
ُن ِ

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون تنظيم العمل التط ّوعي يف �إمارة دبي رقم ( )5ل�سنة .»2018
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
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يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة تنمية املجتمع يف دبي.
الهيئة
ُ :مدير عام الهيئة.
املُدير العام
 :الدوائر احلكوم ّية ،والهيئات ،واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة ،واملجال�س
اجلهات احلكومية
اجلهات العا ّمة التا ِبعة حلكومة دبي،
وال�سلطات ،وما يف ُحكمِ ها من ِ
ُّ
اخلا�صة واملناطق
�شرفة على مناطق التطوير
ال�سلطات املُ ِ
ّ
مبا يف ذلك ُّ
ا ُ
حل ّرة ،مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
 :كل من ُي ِّ
�سخر نف�سه طواعي ًة بال �إكراه �أو �ضغوط ودون �أجر لأداء
املُتط ِّوع
العمل التط ّوعي.
ُ :كل عمل يهدف �إلى حتقيق منفعة عا ّمةُ ،ين ّفذ �ضمن �إطار ُم ّ
نظم
العمل التط ّوعي
مبوجب اتفاق التط ّوعُ ،ي�شارِك بمِ وج ِبه املُتط ِّوع مبح�ض اختياره
هده �أو مهارا ِته دون �أن يهدف
خارج نطاق عا ِئلته �سوا ًء بوق ِته �أو ُج ِ
�إلى حتقيق �أي عائد ما ّدي لنف�سه.
 :اتفاق كتابي ُي ِّ
نظم العالقة بني املُتط ِّوع واجلهة املُتط َّوع لديها.
اتفاق التط ّوع
 :وت�شمل اجلهة احلكومية واجلهة اخلا�صة مبا فيها املُن�ش�أة الأهل ّية
اجلهة املُتط َّوع لديها
املُ ّ
رخ�ص لها بالعمل يف الإمارة.
 :اجلمعية الأهل ّية �أو املُ� ّؤ�س�سة الأهل ّية املُن�ش�أة مبوجب الت�شريعات
املُن�ش�أة الأهل ّية
ال�سارية يف الإمارة.
التخ�ص�صي  :العمل التط ّوعي الذي يتط ّلب �أدا�ؤه تو ُّفر ُم�ؤهِّ الت �أو خربات �أو �شروط
العمل التط ّوعي
ُّ
ُمع ّينة يف املُتط ِّوع تتجاوز ال�شروط الواجب تو ُّفرها فيه للقيام بالعمل
تخ�ص�ص.
غري املُ ِّ
العمل التطوعي املُ� ّؤ�س�سي  :العمل التط ّوعي الذي ُتن ِّفذه اجلهات احلكومية �أو اجلهات اخلا�صة،
نت�سبني �إليها.
مبا فيها املُن�ش�أة الأهل ّية يف الإمارة من خالل املُ ِ
 :جمموعة من الأفراد ُي�ش ِّكلون فيما بينهم فريق ًا للقيام ب�أعمال
فريق العمل التط ّوعي
تط ّوعية يف جماالت ذات اهتمام ُم�شرتك وفق ًا لأحكام هذا القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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نطاق التطبيق
املادة ()3
ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على جميع الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني الذين يقومون ب�أي �أعمال
�أو �أن�شطة ذات ِ�صلة بالعمل التط ّوعي يف الإمارة.
�أهداف القانون
املادة ()4

يهدف هذا القانون �إلى ما يلي:
وحماية املُتط ّوعني
 .1تنظيم العمل التط ّوعي يف الإمارة ،وو�ضع ال�ضوابط التي تك ُفل ت�شجيع ِ
وال ِفئات املُ�ستفيدة منه.
 .2تنمية امل�س�ؤول ّية االجتماع ّية لدى �أفراد املُجتمع ،وغر�س ثقافة العمل التط ّوعي لديهم.
أن�شطة املُخت ِلفة التي تعود على املُجتمع بالفا ِئدة.
 .3ت�شجيع روح املُبادرة واملُ�شاركة الإيجاب ّية يف ال ِ
 .4ا�ستثمار �أوقات الفراغ لدى الأ�شخا�ص الطبيعيني و�إطالق طاقا ِتهم الب�شر ّية خلدمة املُجتمع
املحلي من خالل العمل التط ّوعي.
اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()5
يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القانون ،القيام باملهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1و�ضع اخلطط وال�سيا�سات العامة لتنظيم العمل التط ّوعي يف الإمارة ،والإ�شراف على
تنفيذها.
ِ
اخلا�صة واملُن�ش�آت الأهل ّية على �إطالق املُبادرات التي
واجلهات
اجلهات احلكوم ّية ِ
 .2ت�شجيع ِ
ّ
تت�ض ّمن �أعما ًال تط ّوع ّية يف الإمارة.
�	.3إعداد الربامج التثقيف ّية حول �أه ّمية العمل التط ّوعي ،مبا ُيعزِّ ز ن�شر ثقافة التط ّوع وروح
التكا ُفل لدى ِفئات املُجتمع.
اجلهات املُتط َّوع لديها يف
 .4تعزيز املُ�شاركة بالأعمال التط ّوعية من خالل التن�سيق مع خُمتلف ِ
الإمارة.
اجلهات املُتط ّوع لديها.
 .5اعتماد منوذج اتفاق التط ّوع بالتن�سيق مع ِ
اخلا�صة بهم ،و�إ�صدار
�	.6إن�شاء قاعدة بيانات لقيد املُتط ّوعني يف الإمارة ،تت�ض ّمن البيانات
ّ
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البطاقات التعريف ّية ل ُهم.
�	.7إ�صدار �إفادات مكتوبة لل ُمتط ّوعني ِبنا ًء على طل ِبهِ م تت�ض ّمن طبيعة وعدد �ساعات العمل
التط ّوعي الذي �شاركوا فيه.
اجلهات بالبيانات
اجلهات املُتط ّوع لديها يف ا�ستقطاب املُتط ِّوعني ،وتزويد هذه ِ
ُ .8م�ساعدة ِ
أن�شط ِتها.
اخلا�صة بِهِ م وفق ًا لطبيعة � ِ
ّ
 .9متثيل الإمارة يف املحا ِفل الإقليم ّية والدول ّية يف جمال العمل التط ّوعي.
اخلا�صة ،واملُن�ش�آت
واجلهات
اجلهات احلكوم ّية االحتاد ّية واملح ّل ّية ِ
 .10التعاون والتن�سيق مع ِ
ّ
الأهل ّية يف ُكل ما يتع ّلق بتنفيذ الأعمال التط ّوع ّية.
واجلهات املُ�شارِكة يف الأعمال التط ّوع ّية املُ� ّؤ�س�سية.
واجلهات املُتط َّوع لديها ِ
 .11تكرمي املُتط ّوعني ِ
واجلهات املُتط َّوع لديها واملُ�ستفيدين
 .12النظر والبت يف ال�شكاوى املُق ّدمة �إليها من املُتط ِّوعني ِ
من العمل التط ّوعي.
�	.13أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزِمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
تنفيذ العمل التط ّوعي
املادة ()6
اجلهة املُتط َّوع لديها و ِف َرق الأعمال التط ّوع ّية عدم تنفيذ �أي عمل تط ّوعي �أو ال�سماح بتنفيذ
على ِ
�أي عمل تطوعي لديها� ،إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الهيئة ،و ُيحدِّ د املُدير العام �شروط
و ُمتط ّلبات و�إجراءات �إ�صدار هذا الت�صريح مبوجب قرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن.
التخ�ص�صي
العمل التط ّوعي
ُّ
املادة ()7
اجلهة املُتط ّوع لديها
�أ -يتم تنظيم العمل التط ّوعي
التخ�ص�صي من خالل الربامج التي تعتمِ دها ِ
ُّ
بالتن�سيق مع الهيئة.
التخ�ص�صي ما يلي:
بُ -ي�شرتط ملُ�شاركة املُتط ِّوع بالعمل التط ّوعي
ُّ
� .1أن يكون ُم�ستو ِفي ًا لكا ّفة ُّ
ال�شروط املطلوبة ملُزاولة املِهنة املُتع ِّلقة بالعمل التط ّوعي
اجلهات
التخ�ص�صي ،مبا فيها ُح�صوله على الرتاخي�ص �أو الت�صاريح الالزمة من ِ
ُّ
خت�صة.
املُ ّ
� .2أن تتو ّفر فيه ُّ
اجلهة املُتط ّوع لديها.
ال�شروط واملعايري الف ّنية التي تحُ دِّ دها ِ
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التخ�ص�صي بعد
ج -تقوم الهيئة ب�إ�صدار الت�صريح الالزم لل ُمتط ِّوع للقيام بالعمل التط ّوعي
ُّ
ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�صا ِدرة مبوجبه ،و ُموافقة
اجلهة املُتط َّوع لديها.
ِ
العمل التط ّوعي املُ� ّؤ�س�سي
املادة ()8
اخلا�صة
واجلهات
�أُ -يعترب العمل التط ّوعي ُجزء ًا من امل�س�ؤول ّية االجتماع ّية للجهات احلكوم ّية ِ
ّ
يف الإمارة جتاه املُجتمع املحلي.
ب -يجوز تخ�صي�ص �أوقات ُمع ّينة �أثناء �ساعات العمل الر�سمي لمِ ُ ّ
اجلهات احلكوم ّية
وظفي ِ
اجلهات لل ُم�شاركة بالأعمال التط ّوع ّية املُخت ِلفة،
واجلهات
اخلا�صة يف الإمارة لتمثيل هذه ِ
ِ
ّ
بحقو ِقهم الوظيف ّية.
على �أال مي�س ذلك ُ
اجلهة املُتط َّوع لديها قبل
واجلهات
اخلا�صة يف الإمارة التن�سيق مع ِ
اجلهات احلكوم ّية ِ
ج -على ِ
ّ
تر�شيح �أي من ُم ّ
واجلهة
اجلهة احلكومية ِ
وظفيها للقيام بالعمل التط ّوعي املُ� ّؤ�س�سي ،وتتحمل ِ
اخلا�صة م�س�ؤول ّية وت ِبعات ما ُي�ؤ ّديه ه�ؤالء املُ ّ
وظفون من �أعمال تط ّوع ّية.
ّ
د	-تحُ ت�سب عدد ال�ساعات التي �شارك فيها املُ ّ
وظف بتمثيل ِج َه ِته يف الأعمال التط ّوع ّية املُ� ّؤ�س�س ّية
�ضمن �ساعات الأعمال التط ّوع ّية املُعتمدة له لدى الهيئة ،وت�سري عليه ذات الأحكام املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون ،املُتع ِّلقة بت�صريح العمل التط ّوعي و�إجراءات ت�سجيل وقيد املُتط ِّوعني
وواجبا ِتهم.
وحقوقِهِ م ِ
ُ
ِف َرق الأعمال التط ّوع ّية
املادة ()9
ب�شكل جماعي بالأعمال التط ّوع ّية يف
�أ -يجوز لل ُمتط ّوعني تكوين ِف َرق فيما بينهم لل ُم�شاركة ٍ
الإمارة� ،شريطة قيد هذا الفريق يف قاعدة البيانات املُعتمدة لدى الهيئة.
ب	-تحُ ّدد �أ�شكال وطبيعة ِف َرق الأعمال التط ّوع ّية وال�شروط وال�ضوابط الالزم تو ّفرها يف هذه
ال ِف َرق بقرار ي�صدُر عن املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
ج -تقوم الهيئة ب�إ�صدار الت�صريح الالزم لفريق العمل التط ّوعي بهدف املُ�شاركة يف الأعمال
التط ّوع ّية بعد ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة
مبوجبه.
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د -ت�سري على �أفراد فريق العمل التط ّوعي ذات الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،املُتع ِّلقة بت�سجيل املُتط ِّوع و�إجراءات قيده ،وغريها من الأحكام
الأخرى.
هـ -مع عدم الإخالل ب�شروط و�ضوابط الإعفاء من امل�س�ؤول ّية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )17من
هذا القانون ،يتح ّمل ُكل ُمتط ِّوع يف فريق العمل التط ّوعي م�س�ؤول ّية و َت ِبعات ما ُي�ؤ ّديه من �أعمال
تط ّوع ّية.
ربعات
الت ُّ
املادة ()10
ربعات �أو ال�سماح ِبجم ِعها �أو الإعالن عنها
ُيحظر على املُتط ِّوعني �أو ِف َرق الأعمال التط ّوع ّية جمع الت ُّ
اجلهة املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
عرب �أي و�سيلة كانت� ،إال بعد �إخطار الهيئة واحل�صول على ُموافقة ِ
جلهة املُتط َّوع لديها
التزامات ا ِ
املادة ()11
اجلهة املُتط َّوع لديها مبا يلي:
لغايات تطبيق �أحكام هذا القانون ،تلتزم ِ
 .1حتديد معايري و�ضوابط العمل التط ّوعي لديها ،وتزويد الهيئة بهذه املعايري وال�ضوابط.
 .2حتديد ِفئات املُتط ِّوعني وطبيعة الأعمال التي مُي ِكن �أن ُت�ؤ ّديها ُكل ِف َئة من هذه الفئات ،مع
ُمراعاة �أن تتنا�سب الأعمال التط ّوع ّية مع ُم�ؤهِّ الت املُتط ِّوع و ُقدرا ِته ال ِفكر ّية والبدن ّية.
مواه ِبهم و�صق ِلها
 .3تدريب املُتط ّوعني على القيام بالأعمال املُوكلة �إليهم و ُم�ساعد ِتهم على �إبراز ِ
مبا ي�ضمن اال�ستفادة من ُقدرا ِتهم ِّ
بال�شكل ال�صحيح.
 .4قيد �أ�سماء املُتط ِّوعني ،وبيانا ِتهم ال�شخ�ص ّية وطبيعة الأعمال التط ّوع ّية املُوكلة �إليهم وعدد
ال�ساعات التي تط ّوعوا فيها ،يف قاعدة البيانات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 .5تزويد املُتط ِّوع باملُ ِع ّدات والأدوات واملعلومات الالزمة للقيام بالأعمال التط ّوع ّية املُوكلة �إليه.
و�ضد امل�س�ؤول ّية املدن ّية املُرت ِّتبة على الإ�ضرار
 .6تغطية املُتط ّوعني بت�أمني ِ�ضد الإ�صابات والعدوى ِ
بالغري ،وذلك بال ِّن�سبة للأعمال التط ّوع ّية التي تحُ دِّ دها الهيئة.
 .7حت ُّمل كا ّفة امل�صاريف وال ّنفقات املُرت ِّتبة على �أعمال التط ّوع ،مبا يف ذلك امل�صاريف وال ّنفقات
حلق به �أثناء ت�أ ِد َي ِته لأعمال التط ّوع� ،شريطة �أن يكون
ال ِعالج ّية الالزمة لل ُمتط ِّوع عن �أي �ضرر ِ
اجلهة املُتط َّوع لديها.
هذا ال�ضرر ناجت ًا عن خط�أ ِ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ت�أمني �سالمة املُتط ِّوعني واملُ�ستفيدين من الأعمال التط ّوع ّية من �أي �ضرر قد يلحق بهم
وال�سالمة بالتن�سيق مع
ج ّراء العمل التط ّوعي ،وذلك من خالل و�ضع نظام �إجراءات ال ِوقاية ّ
خت�صة.
ِ
اجلهات املُ ّ
�سج ًال لدى الهيئة لأداء هذا العمل.
عدم �إ�شراك �أي ُمتط ِّوع يف العمل التط ّوعي �إال �إذا كان ُم ّ
عدم تكليف املُتط ِّوع ب�ساعات عمل تط ّوعي تزيد على (� )420ساعة تط ّوع لديها خالل ال�سنة
الواحدة.
قيامهِ م بالأعمال التط ّوع ّية على الوجه املطلوب.
الإ�شراف على املُتط ِّوعني والتحقق من ِ
قيامه بتنفيذ العمل التط ّوعي على �أكمل وجه.
منح املُتط ِّوع �شهادة �شكر وتقدير يف حال ِ

اتفاق التط ّوع
املادة ()12
اجلهة املُتط َّوع لديها مبوجب اتفاق التط ّوع الذي ُت ِع ُّده الهيئة يف هذا
تتم اال�ستعانة باملُتط ِّوع من قبل ِ
واجلهة
ال�ش�أن ،ويجب �أن يت�ض ّمن هذا االتفاق كا ّفة امل�سائل املُتع ِّلقة بتنظيم العالقة بني املُتط ِّوع ِ
املُتط َّوع لديها ،وعلى وجه اخل�صو�ص البيانات التالية:
 .1مو�ضوع العمل التط ّوعيُ ،
وط ُرق تنفيذه ،وعدد ال�ساعات الالزمة لهذا التنفيذ.
ُ .2م ّدة اتفاق التط ّوع و�شروط جتديده ،على �أال يتجاوز يف جميع الأحوال املُ ّدة الالزمة لإجناز
العمل التط ّوعي.
 .3التعوي�ض عن التكاليف املال ّية التي يتح ّملها املُتط ِّوع عند قيامه بالعمل التط ّوعي ،وذلك ح�سب
طبيعة هذا العمل.
 .4طبيعة املخاطر التي تتع ّلق مبو�ضوع العمل التط ّوعي ،و�آل ّية حماية املُتط ِّوع يف الأحوال التي
ت�ستدعي ذلك كالت�أمني ِ�ضد الإ�صابات والعدوى.
 .5االلتزامات التي يجب على املُتط ِّوع التق ّيد بها للقيام بالعمل التط ّوعي.
 .6التدابري التي مُيكن تطبيقها يف حال �إخالل املُتط ِّوع ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها يف
اتفاق التط ّوع وهذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
اجلهة املُتط َّوع لديها تكون الزمة لتنظيم العالقة بينها وبني املُتط ِّوع.
�	.7أي بيانات �أخرى تحُ دِّ دها ِ
انتهاء اتفاق التط ّوع
املادة ()13
ينتهي اتفاق التط ّوع يف �أي من احلاالت التالية:
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 .1انتهاء العمل التط ّوعي �أو انتهاء ُم ّدة اتفاق التط ّوع.
�	.2إخطار �أحد طريف اتفاق التط ّوع الطرف الآخر برغبته يف �إنهاء اتفاق التط ّوع �أثناء �سريانه،
�شريطة �أن يكون هذا الإخطار ّ
خط ّي ًا ،و�أن يتم قبل انق�ضاء املُ ّدة املُح ّددة يف اتفاق التط ّوع
ُمب ّدة معقولة.
�	.3إخالل �أحد طريف االتفاق بالتزاماته الواردة يف اتفاق التط ّوع.
 .4وفاة املُتط ِّوع �أو �إ�صابته مبر�ض يحول بين ُه وبني القيام بالعمل التط ّوعي.
 .5ا ُ
للح ِّر ّية مبوجب ُحكم ق�ضائي قطعي.
حلكم على املُتط ِّوع بعقوبة ُمق ِّيدة ُ
ال�شروط الواجب تو ُّفرها يف املُتط ِّوع
املادة ()14
يجب �أن تتوفر يف املُتط ِّوع ال�شروط التالية:
�	.1أال يقل ِ�س ّنه عن ( )18ثمانية ع�شر �سنة ميالد ّية ،ويجوز ملن مل يتم هذا ال ُعمر �أن يقوم
و�ص ّيه �أو من يف ُحكمِ هِ ما.
بالأعمال التط ّوع ّية ُمبوافقة و ِل ّيه �أو ِ
�	.2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،ومل ي�س ِبق ا ُ
م ّلة بال�شرف
حلكم عليه يف ِجناية� ،أو جرمية خُ ِ
�أو الأمانة ،ما مل ي ُكن قد ُر َّد �إليه اعتباره.
�	.3أن يكون ال ِئق ًا ِ�ص ّح ّي ًا لأداء العمل التط ّوعي.
�سج ًال لدى الهيئة ملُمار�سة العمل التط ّوعي.
�	.4أن يكون ُم ّ
� .5أي �شروط �أخرى ُيحدِّ دها املُدير العام مبوجب قرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن.
حقوق املُتط ِّوع
املادة ()15
يتمتّع املُتط ِّوع باحلقوق واالمتيازات التالية:
�	.1أن تتنا�سب الأعمال التط ّوع ّية املُوكلة �إليه مع ُم�ؤهِّ ال ِته و ُقدرا ِته ال ِفكر ّية والبدن ّية و�أن تجُ ِّن ُبه
التع ّر�ض لل�ضرر ب�أي �شكل من الأ�شكال.
 .2االطالع على طبيعة العمل التط ّوعي الذي �سيقوم بتنفيذه.
اجلهة املُتط َّوع لديها.
 .3االطالع على الأنظمة الداخل ّية املُتع ِّلقة بالعمل التط ّوعي يف ِ
اجلهة املُتط َّوع لديها و ُم�ساوا ِته مع
 .4التعا ُمل معه باحرتام وتقدير من ِق َبل كا ّفة ِ
العاملني يف ِ
غريه من املُتط ِّوعني دون �أي متييز فيما بين ُهم.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قيامه بالعمل التط ّوعي املوكل �إليه على �أكمل وجه.
نا�سبة التي تكفل ِ
 .5تو ُّفر البيئة املُ ِ
اجلهة املُتط َّوع لديها بعد انتهاء العمل التط ّوعي
 .6احل�صول على �شهادات ال�شكر والتقدير من ِ
الذي �شارك فيه.
هامها التنظيم ّية.
 .7عدم تكلي ِفه ب�إجناز �أعمال و ُمعامالت ِ
اجلهة املُتط َّوع لديها و ُكل ما يتع ّلق بمِ ِّ
�	.8أي حقوق �أخرى يت�ض ّمنها اتفاق التط ّوع.
واجبات املُتط ِّوع
ِ
املادة ()16

على املُتط ِّوع التق ُّيد بمِ ا يلي:
اجلهة املُتط َّوع لديها.
 .1اتفاق التط ّوع املُربم بينه وبني ِ
�	.2إجناز العمل التط ّوعي يف الوقت املُح ّدد ب�إخال�ص و�إتقان ومت ّيز.
ال�سلوك
 .3احرتام عادات وتقاليد املُجتمع املح ّلي وجت ُّنب ُكل ما ِمن �ش�أ ِنه الإخالل ِ
بقواعد ُّ
القومي.
اجلهة املُتط ّوع لديها.
 .4احرتام مبا ِدئ و�أهداف و�ضوابط العمل التط ّوعي املُعتمدة لدى ِ
اجلهة املُتط َّوع لديها والعمل معهم ِبروح الفريق
 .5احرتام املُتط ِّوعني الآخرين
ِ
والعاملني يف ِ
الواحد.
 .6عدم �إف�شاء الأ�سرار واملعلومات ال�شخ�ص ّية التي اطلع عليها خالل �إجنازه العمل التط ّوعي.
اجلهة املُتط َّوع لديها
ُ .7حدود العمل التط ّوعي و�أهدافه ،وعدم اخلو�ض يف �سيا�سات عمل ِ
وخططها وبرامجِ ها اال�سرتاتيج ّية.
 .8املُحافظة على الأدوات واملُ ِع ّدات والأجهِ زة التي يتم ت�سليمها له ،وااللتزام بردِّها فور ترك
اجلهة املُتط َّوع لديها يف حال تلف �أو
العمل التط ّوعي �أو انتهاء اتفاق التط ّوع ،مع وجوب �إبالغ ِ
فقد �أي من تلك الأدوات واملُ ِع ّدات والأجهِ زة.
الإعفاء من امل�س�ؤول ّية
املادة ()17
ُيعفى املُتط ِّوع من امل�س�ؤول ّية املدن ّية واجلزا ِئ ّية بذات القدر الذي يتمتّع به ُم ّ
اجلهة املُتط َّوع
وظف ِ
لديها� ،شريطة تو ُّفر كا ّفة ال�ضوابط ُّ
وال�شروط الالزمة للإعفاء من امل�س�ؤول ّية ،وعلى وجه اخل�صو�ص
ما يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�سج ًال لدى الهيئة.
�	.1أن يكون ُم ّ
اجلهة املُتط َّوع لديها �ساري املفعول.
�	.2أن يكون اتفاق التط ّوع املُربم بين ُه وبني ِ
�	.3أن يكون قد تل ّقى التدريب الكايف ،و�أال يتجاوز عمله التط ّوعي الأعمال التي تد ّرب عليها.
�	.4أن تكون الأعمال التط ّوع ّية التي قام بها بح�سن ن ّية ،وبهدف القيام بالعمل التط ّوعي املُح ّدد
يف اتفاق التط ّوع ،وعدم القيام به لتل ّقي �أي ُمكاف�أة �أو منفعة �شخ�ص ّية.
�	.5أال يكون هناك �أي نوع من الإهمال �أو اخلط�أ من جانب املُتط ِّوع.
جلهة املُتط َّوع لديها
م�س�ؤولية ا ِ
املادة ()18
اجلهة املُتط َّوع لديها م�س�ؤولة جتاه الغري عن نتائج العمل التط ّوعي الذي يقوم به املُتط ِّوع.
تكون ِ
جلنة ُ�ش�ؤون املُتط ِّوعني
املادة ()19
ُت ّ�شكل يف الهيئة بقرار من املُدير العام جلنة ُت�س ّمى «جلنة ُ�ش�ؤون املُتط ِّوعني» تخت�ص بالنظر
والف�صل يف �أي �شكاوى �أو ُمنازعات تتع ّلق بتنفيذ اتفاق التط ّوع ،و ُيحدِّ د قرار ت�شكيل هذه اللجنة �آل ّية
عملها وعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
توفيق الأو�ضاع
املادة ()20
واجلهات الذين يقومون بالأعمال
اجلهات املُتط َّوع لديها و ِف َرق العمل التط ّوع ّية والأفراد ِ
على كافة ِ
أحكامه خالل ()6
أو�ضاعهِ م مبا ي ّت ِفق و� ِ
التط ّوع ّية يف الإمارة بتاريخ العمل بهذا القانون ،توفيق � ِ
ِ�ستّة �أ�شهر من تاريخ العمل به.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()21
ُي�صدر املُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سم ّية
حلكومة دبي.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()22
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 11أبريل 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رجب 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2018
بتعيني
رئي�س جهاز الرقابة املال ّية

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املال ّية،
نر�سم ما يلي:

تعيني رئي�س اجلهاز
املادة ()1
ُيعينّ �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،رئي�س ًا جلهاز الرقابة
املال ّية.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ � 11أبريل 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رجب 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )15ل�سنة 2018
بتعيني
ُمدير عام جهاز الرقابة املال ّية
__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين العموم يف
حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املال ّية،
نر�سم ما يلي:

تعيني املُدير العام
املادة ()1
ُيعينّ معايل /عبداهلل حممد �سعيد غبا�شُ ،مدير ًا عام ًا جلهاز الرقابة املال ّية.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ � 11أبريل 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رجب 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )16ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ُم� ّؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املُتم ّيز
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )25ل�سنة  2000ب�إن�شاء جائزة حمدان بن را�شد للأداء التعليمي
املُتم ّيز وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العرب ّية املُت ِّح َدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
الرئي�س الأعلى � :سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي.
ُ :م� ّؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املُتم ّيز.
املُ� ّؤ�س�سة
 :جمل�س �أمناء املُ� ّؤ�س�سة.
املجل�س
الأمني العام � :أمني عام املُ� ّؤ�س�سة.
�سريان املر�سوم على اجلائزة
املادة ()2
�أ -ت�سري �أحكام هذا املر�سوم على «جائزة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي
املُتم ّيز» ،املُن�ش�أة مبوجب املر�سوم رقم ( )25ل�سنة  2000املُ�شار �إليه ،باعتبارها ُم� ّؤ�س�سة
غري ربح ّية ،تتمتّع بال�شخ�ص ّية االعتبار ّية والأهل ّية القانون ّية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال
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والت�ص ُّرفات ،يف ُحدود �أهدا ِفها و ِنظامها الأ�سا�سي و�أحكام هذا املر�سوم.
بُ -ي�ستبدل ُم�س ّمى « ُم� ّؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املُتم ّيز» ُمب�س ّمى
«جائزة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املُتم ّيز»� ،أينما وردت يف �أي ت�شريع
معمول به يف الإمارة.
مقر املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()3
ن�شئ لها ُفروع ًا ومكا ِتب داخل
يكون مقر املُ� ّؤ�س�سة الرئي�س يف الإمارة ،ويجوز بقرار من املجل�س �أن ُت ِ
الإمارة وخارجها.
�أهداف املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()4

تهدف املُ� ّؤ�س�سة �إلى حتقيق ما يلي:
جلهود ا ُ
 .1تعزيز ا ُ
حلكوم ّية واملُجتمع ّية يف �إبراز �أهم ّية قطاع التعليم ،والعمل على ن�شر ثقافة
املوهبة واالبتكار والتم ُّيز واجلودة يف التعليم.
ِ
 .2املُ�ساهمة يف تعزيز جودة و ُم�ستوى الأداء والإبداع يف املُ� ّؤ�س�سات الرتبو ّية والتعليم ّية على
ال�صلة ،مبا يتّفق
ال�صعيدين املح ّلي وال ّدويل ،وما يرت ِبط بها من
ِ
العنا�صر واملُك ِّونات ذات ِّ
و�أف�ضل املُمار�سات العامل ّية.
�	.3إن�شاء ودعم مراكز االبتكار والبحث العلمي.
مواهبهم،
املوهبة واملوهوبني ،وبناء ُقدرا ِتهم ،وتوفري البيئة
احلا�ضنة لتنمية ِ
ِ
 .4دعم م�سارات ِ
باملوهبة.
تخ�ص�صة ِ
ورعاي ِتها وا�ستثمارِها ،وا�ستحداث برامج ُم ِّ
واملوهبة ،وعلى وجه ا ُ
خل�صو�ص ال ُبحوث
 .5ت�شجيع البحث الرتبوي والعلمي يف جمال التم ّيز ِ
ذات الأولو ّية الوطن ّية.
بتكرين واملُتم ِّيزين ،وتكرمي �أ�صحاب الإجنازات من الأفراد
 .6ت�شجيع وحتفيز املُ ِبدعني واملُ ِ
واجلهات ذات العالقة بقطاع الرتبية والتعليم على املُ�ستوى املح ّلي والإقليمي وال ّدويل.
ِ
اخت�صا�صات املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()5
يكون لل ُم� ّؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدا ِفها ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
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ال�سيا�سات العا ّمة التي تهدف �إلى تطوير التعليم ،والأبحاث العلم ّية ،والتقارير
 .1رعاية ودعم ِّ
إبداع ّية.
واملوهبة واالبتكار ،ورعاية امل�شاريع ال ِ
تخ�ص�صة يف جماالت التم ُّيز التعليمي ِ
املُ ِّ
واملوهبة واالبتكار ك ُمحتوى علمي ،من خالل توفري ا ِمل َنح
 .2املُ�شاركة يف تعزيز مفهوم التم ُّيز ِ
تخ�ص�صة.
الدِّ را�س ّية وبرامج التنمية الب�شر ّية والدِّ را�سات املُ ِّ
ومراكز خُ
واملوهبة
ومتربات ُمتط ِّورة يف جمال التم ُّيز التعليمي
برامج
ِ
ِ
 .3ت�صميم و�إدارة ِ
واالبتكار.
ال�صلة بتحقيق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة ،مبا
 .4تعزيز ال�شراكات املح ّلية وال ّدول ّية يف املجاالت ذات ِّ
�ستج ّدات املعرف ّية ،وتوفري ُفر�ص تعليم ّية
املعرفة ِ
واخلربات ،و ُمواكبة املُ ِ
يُ�سهِ م يف تبادُل ِ
لل ُم ِبدعني ،و�إبراز ُجهود الدولة يف هذه املجاالت.
ال�صلة مبجال عمل املُ� ّؤ�س�سة� ،سوا ًء ُمبفر ِدها �أو مع الغري.
 .5ت�أ�سي�س ال�شركات واملُ� ّؤ�س�سات ذات ِّ
تخ�ص�صة والرتجمة وال ّن�شر،
 .6تنظيم الفعال ّيات واملعار�ض واملُ�ؤمترات وور�ش العمل
ِ
والربامج املُ ِّ
ال�صلة بتحقيق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة.
يف املجاالت ذات ِّ
�	.7إ�صدار التقارير وال ّن�شرات الدور ّية يف املجاالت املُتع ِّلقة بعمل املُ� ّؤ�س�سة.
 .8ت�صميم وا�ستحداث ومنح اجلوائز املح ّلية والإقليم ّية وال ّدول ّية ،يف جماالت التم ُّيز والتف ّوق
واملوهبة.
التعليمي واالب ِتكار ِ
�	.9أي مهام �أخرى تكون الزِمة لتحقيق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة.
�إدارة املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()6
ُتدار املُ� ّؤ�س�سة وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم و ِنظامها الأ�سا�سي واللوائح ال�صا ِدرة ُمبوج ِبهما.
جمل�س الأمناء
املادة ()7
�أ -يتو ّلى �إدارة املُ� ّؤ�س�سة جمل�س �أمناء ال يقل عدد �أع�ضا ِئه عن �سبعة وال يزيد على خم�سة ع�شر
ُع�ضو ًا ،مبن فيهم رئي�س املجل�س ونائبه ،من ذوي الكفاءة الإدار ّية والثقاف ّية من ُمواطني
�صدره الرئي�س الأعلى ،وتكون ُم ّدة ال ُع�ضو ّية يف املجل�س ( )5خم�س
الدولةُ ،ي�ش ّكل بقرار ُي ِ
�سنوات قا ِبلة للتمديد ملُ ّدة مُما ِثلة.
ب -يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه يف حال غيابه ،م ّرة واحدة على الأقل ُكل ()3
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بح�ضور �أغلب ّية
ثالثة �أ�شهر� ،أو ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة ُ
�صدر املجل�س قراراته وتو�صياته
�أع�ضائه ،على �أن يكون رئي�س املجل�س �أو نائبه من بينهم ،و ُي ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س
ب�أغلب ّية �أ�صوات الأع�ضاء
ِ
احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي َّ
االجتماع.
احلا�ضرون.
حما�ضر ُيو ِّقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء
ِ
وتو�صيات املجل�س يف ِ
جُ -تد ّون قرارات ِ
د -يكون للمجل�س ُمق ِّرر يتم تعيينه من ِق َبل املجل�س ،يتو ّلى توجيه ال ّدعوة لأع�ضاء املجل�س ُ
حل�ضور
حما�ضر اجتماعاته ،و ُمتابعة تنفيذ قرارا ِته
اجتماعا ِته ،و�إعداد جداول �أعما ِله ،وتدوين
ِ
وتو�صيا ِته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من املجل�س.
ِ
اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()8
�شرفة على �إدارة ُ�ش�ؤون املُ� ّؤ�س�سة ،ور�سم �سيا�ستها العا ّمة،
ال�سلطة ال ُعليا املُ ِ
�أُ -يعترب املجل�س ُّ
وتنظيم �أعمالها ،مبا يتّفق وحتقيق �أهدافها ،ويكون له يف �سبيل ذلك املهام وال�صالح ّيات
التالية:
�	.1إقرار ال ِّنظام الأ�سا�سي لل ُم� ّؤ�س�سة ،ورفعه �إلى الرئي�س الأعلى العتماده.
 .2اعتماد اخلطة اال�سرتاتيج ّية ،واخلطط ال�سنو ّية للأعمال التنفيذ ّية لل ُم� ّؤ�س�سة ،يف �ضوء
الأهداف املُح َّددة لها ،وتزويد الأمني العام بتوجيهات املجل�س لتنفيذ هذه اخلطط.
 .3اعتماد الهيكل التنظيمي لل ُم� ّؤ�س�سة.
أن�شطة املُت ِّ�صلة بتحقيق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة.
 .4الإ�شراف والتوجيه واملُتابعة لل ِ
 .5اعتماد معايري و�أُ�س�س اختيار الفا ِئزين بجوا ِئز املُ� ّؤ�س�سة يف خُمتلف �أن�شطة الرتبية
والتعليم.
�	.6إ�صدار اللوائح الداخل ّية ملُختلف الأن�شطة املُتع ِّلقة باملُ� ّؤ�س�سة ،واتخاذ القرارات الالزمة
التي تك ُفل ح�سن تنفيذها و�سري العمل فيها.
 .7حتديد القيمة املال ّية جلوائز املُ� ّؤ�س�سة يف خُمتلف جماالت الرتبية والتعليم.
 .8اعتماد الرت�شيحات املُق ّدمة لنيل جوا ِئز املُ� ّؤ�س�سة بجميع فئاتها.
أنواعها مبا ُيح ِّقق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة.
 .9ت�أ�سي�س ال�شركات واملُ� ّؤ�س�سات على اختالف � ِ
والقواعد الالزمة
ال�سيا�سة العا ّمة ال�ستثمار �أموال املُ� ّؤ�س�سة ،وو�ضع الآل ّيات
ِ
 .10اعتماد ِّ
لال�ستفادة من عوا ِئد اال�ستثمار يف املجاالت وامل�شاريع التي تعتمِ دها املُ� ّؤ�س�سة.
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خت�صة العتماده.
�	.11إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية لل ُم� ّؤ�س�سة ،ورفعه للجهات املُ ّ
�	.12إقرار احل�ساب اخلتامي ال�سنوي لل ُم� ّؤ�س�سة ،ورفعه للرئي�س الأعلى العتماده.
ُ
تفوي�ضه بها من الرئي�س الأعلى.
�	.13أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه �أو
ب -للمجل�س تفوي�ض �أي من ال�صالح ّيات املُق ّررة له مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة لأي من
�أع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
وم ّدد ًا.
خطي ًا حُ
�أمني عام املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()9
�أ -يكون لل ُم� ّؤ�س�سة �أمني عام ،يتم تعيي ُنه بقرار من الرئي�س الأعلى.
ب -يتو ّلى الأمني العام املهام وال�صالح ّيات املنوطة به مبوجب ال ِّنظام الأ�سا�سي لل ُم� ّؤ�س�سة.
للم� ّؤ�س�سة
الأمانة العا ّمة ُ
املادة ()10
�أ -تتك ّون الأمانة العا ّمة لل ُم� ّؤ�س�سة من الأمني العام واملُدير التنفيذي وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني
واملاليني والف ّنيني.
أنظمة
بُ -يناط بالأمانة العا ّمة لل ُم� ّؤ�س�سة القيام بكا ّفة �أعما ِلها الت�شغيل ّية ،وفق ًا للوائح وال ِ
والقرارات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن.
أن�شطة املُ� ّؤ�س�سة
� ِ
املادة ()11

ما يلي:
تتك ّون �أن�شطة املُ� ّؤ�س�سة مِ ّ
 .1جوا ِئز حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املُتم ّيز ،املح ّلية والعرب ّية وال ّدول ّية.
 .2رعاية املوهوبني.
 .3رعاية الإبداع واالب ِتكار.
�	.4أي �أن�شطة �أخرى ُيق ّرها املجل�س ،ويعتمِ دها الرئي�س الأعلى.
للم� ّؤ�س�سة
املوارد املال ّية ُ
املادة ()12
ما يلي:
تتك ّون املوارد املال ّية لل ُم� ّؤ�س�سة مِ ّ
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خ�ص�ص لل ُم� ّؤ�س�سة من الرئي�س الأعلى.
 .1الدعم املُ ّ
خ�ص�ص لل ُم� ّؤ�س�سة من حكومة دبي.
 .2الدعم املُ ّ
 .3عوا ِئد الت�سويق وال ِّرعاية وتنظيم الفعال ّيات واملُ�ؤمترات.
 .4العوا ِئد التي تحُ ِّققها املُ� ّؤ�س�سة من ا�ستثمار �أموالها.
ربعات التي ُتق َّدم لل ُم� ّؤ�س�سة و ُيق ِّرر املجل�س قبولها.
 .5املنح والهِ بات والت ُّ
�	.6أي موارد �أخرى ُيق ّرها املجل�س.
تقارير املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()13
اخلتامي ُم�ص ّدق ًا
وح�سابها ِ
ال�سنويِ ،
ُتقدِّ م املُ� ّؤ�س�سة للرئي�س الأعلى يف ُكل �سنة ُن�سخة من تقريرها ّ
راجع ح�سابات قانوين.
من ُم ِ
ُ
احللول والإلغاءات
املادة ()14
�أَ -ي ِحل هذا املر�سوم حمل املر�سوم رقم ( )25ل�سنة  2000وتعديالته املُ�شار �إليه.
ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي
ٍ
ج -ي�ستمِ ر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات ال�صا ِدرة تنفيذ ًا للمر�سوم رقم ( )25ل�سنة
 2000وتعديالته املُ�شار �إليه� ،إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم ،وذلك �إلى
حني ُ�صدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحَ ِ ل حم ّلها.
ال�سريان والن�شر
ّ
املادة ()15
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ � 14أبريل 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28رجب 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة 2018
بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة 2016
ب�ش�أن
بال�ساعات يف �إمارة دبي
تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات ّ
__________

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 ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت وتعديالته،
بال�ساعات
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات ّ
يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

املادة املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )1من قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،الن�ص
التايل:
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
ُ :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املُديرين.
املُدير العام
ُ :م� ّؤ�س�سة املُوا�صالت العا ّمة بالهيئة.
املُ� ّؤ�س�سة
 :مركبة خفيفة تتو ّفر فيها املُوا�صفات التي تحُ دِّ دها الال ِئحة التنفيذ ّية.
املركبة
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 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي ي�ست�أجر املركبة لقيادتها والتن ُّقل بها من مكان لآخر
�ستخدم
املُ ِ
يف الإمارة ،ويحمل ُرخ�صة قيادة مركبة خفيفة ُمعرتف بها من الهيئة.
ال�ساعات التي تحُ دِّ دها الهيئة يوم ّي ًا،
ال ّن�شاط
 :ت�أجري املركبة لفرتة ال تزيد على عدد ّ
للتن ّقل داخل الإمارة لقاء تعرفة حُم ّددة.
� :أي �شركة �أو ُم� ّؤ�س�سة ُم�ص ّرح لها ُمبزاولة الن�شاط يف الإمارة.
املُن�ش�أة
 :نظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�س ّيارات الإلكرتوين.
ال ِّنظام
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
ال�شخ�ص	
 :الوثيقة ال�صادرة عن املُ� ّؤ�س�سة ،التي ُي�ص ّرح ُمبوجبها لل ُمن�ش�أة ُمبزاولة الن�شاط،
الت�صريح
وفق ًا ُّ
لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
الال ِئحة التنفيذ ّية  :الال ِئحة التنفيذ ّية لهذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُ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 � 10أبريل 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  24رجب 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )14ل�سنة 2018
ب�ش�أن
الإعالن عن ال ُعطالت الر�سم ّية يف �إمارة 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 قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2007بتخويل رئي�س املجل�س التنفيذي �إ�صدار ت�شريعات �إدارة
املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي وتعديالته ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد ِبـ «الدائرة»،
قررنا ما يلي:

الإعالن عن ال ُعطالت الر�سم ّية
املادة ()1
تتولى الدائرة الإعالن عن املُنا�سبات التي ُت ّ
اجلهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي ،مبوجب
عطل فيها ِ
خت�صة يف دولة الإمارات العرب ّية املُت ِّحدة.
الإعالن الر�سمي الذي ُت ِ
�صدره ِ
اجلهات املُ ّ

حتديد �أ ّيام ال ُعطالت الر�سم ّية
املادة ()2
اجلهات
تحُ دِّ د الدائرة يف �إعال ِنها تواريخ وعدد �أ ّيام ال ُعطالت الر�سم ّية ،و ِب�شكل ُيراعي طبيعة عمل ِ
ال�ساعة.
احلكوم ّية احليو ّية التي ينبغي ا�ستمرار عم ِلها على مدار ّ
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()3
�صدر ُمدير عام الدائرة القرارات والتعاميم الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ُي ِ
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الإلغاءات
املادة ()4
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُ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 � 10أبريل 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  24رجب 1439هـ
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