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قانون رقم ( )7ل�سنة 2018
ب�إن�شاء
ُم� ّؤ�س�سة «وطني الإمارات»

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة وطني الإمارات رقم ( )7ل�سنة .»2018
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
ُ :م� ّؤ�س�سة وطني الإمارات املُن�ش�أة مبوجب هذا القانون.
املُ� ّؤ�س�سة
 :جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة.
املجل�س
املُدير التنفيذي  :املُدير التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة.
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�إن�شاء املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()3
ُتن�ش�أ مبوجب هذا القانون ُم� ّؤ�س�سة ذات نفع عام ُت�س ّمى «وطني الإمارات» تتمتّع بال�شخ�ص ّية
االعتبار ّية ،والأهل ّية القانون ّية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ُّرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها.
مقر املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()4
يكون مقر املُ� ّؤ�س�سة الرئي�س يف مدينة دبي ،ويجوز بقرار من املجل�س �أن ُتن�شئ لها فروع ًا ومكاتب
داخل الإمارة وخارجها.
�أهداف املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()5

تهدف املُ� ّؤ�س�سة �إلى حتقيق ما يلي:
النا�شئة
 .1املُ�ساهمة يف احلفاظ على الهو ّية الوطن ّية الإمارات ّية وتر�سيخ عنا�صرها لدى ِ
ال�صالحِ ة لدى كا ّفة
وال�شباب ،وتعزيز مُمار�سات االنتماء والوالء الوطني و ِق َيم املُواطنة ّ
�شرائح املُجتمع واملُ� ّؤ�س�سات.
للتفاعل على املُ�ستوى
 .2التعريف بال ِق َيم الإمارات ّية املُجتمع ّية الإيجاب ّية لأجيال املُ�ستقبل
ُ
الوجداين وال�سلوكي الإيجابي.
اخلا�صة
 .3املُ�ساهمة يف التعريف باملوروث الثقايف واالجتماعي وال ّديني والعادات والتقاليد
ّ
باملُجتمع الإماراتي.
 .4دعم �أهداف الدولة التنمو ّية من خالل درا�سة وقيا�س ق�ضايا الر�أي العام واملُ� ِّؤ�شرات وال ِق َيم
االجتماع ّية املُهِ ّمة.
 .5ت�شجيع وتفعيل وتنفيذ العمل التط ّوعي واملُ�شاركة املُجتمع ّية وامل�س�ؤول ّية املُجتمع ّية لدى �أفراد
و ُم� ّؤ�س�سات الدولة و� ً
صوال لأف�ضل املُمار�سات والنتائج العامل ّية املُ�ستهدفة يف هذا املجال.
 .6املُ�ساهمة يف تعزيز �أهم ّية حوار الثقافات والدِّ يانات مبا يتما�شى مع ثقافة و ِق َيم ومبادئ
املُجتمع و�سماحة واعتدال ديننا احلنيف ،واالندماج االجتماعي.
 .7املُ�ساهمة يف تعزيز املُ�شاركة الفاعلة لتمكني ِف َئة ال�شباب الإماراتي يف كا ّفة املجاالت ،ودعم
الكفاءات الوطن ّية وتكوين قاعدة معرف ّية وعلم ّية للكيان االجتماعي الإماراتي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اخت�صا�صات املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()6
يكون لل ُم� ّؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1التن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف �إعداد اخلطط اال�سرتاتيج ّية ال�شاملة املُتع ِّلقة مبحاور الهو ّية
ال�صالحِ ة ومتكني املُ�شاركة ال�سيا�س ّية.
الوطن ّية الإمارات ّية ،واملُواطنة ّ
 .2اال�ستثمار بال�شباب يف تواجدهم و ُم�شارك ِتهم يف فعال ّيات وبرامج و ُمبادرات املُ� ّؤ�س�سة.
 .3تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأن�شطة والفعال ّيات واملعار�ض واخلدمات والربامج الدين ّية
والثقاف ّية واالجتماع ّية وال�سيا�س ّية التي ت�شمل جميع �أفراد املُجتمع يف املجاالت ذات العالقة
بتحقيق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة.
اخلا�صة
 .4تعزيز ال ِق َيم املُجتمع ّية ال�سلوك ّية الإمارات ّية من خالل املُ�ساهمة يف املناهج والأن�شطة
ّ
بالرتبية والتعليم ،وتفعيل الأن�شطة والفعال ّيات واملُحا�ضرات يف جمال التعليم والثقافة
والفنون بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعن ّية.
 .5دعم املُبادرات املُجتمع ّية التط ّوع ّية بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية داخل الدولة وخارجها.
 .6درا�سة الق�ضايا االجتماع ّية املُ�ؤ ِّثرة على الهو ّية الوطن ّية واملُ َ
ال�صالحِ ة.
واط َنة ّ
 .7فتح قنوات وجماالت التعاون والتوا�صل واملُ�شاركة مع ُم� ّؤ�س�سات وجهات املُجتمع املحلي
واخلليجي والعربي وال ّدويل.
ن�شاطها والالزمة لتحقيق �أهدا ِفها ،مبا
 .8القيام بجميع املُعامالت والأعمال املُرت ِبطة بطبيعة ِ
يف ذلك مُمار�سة الأعمال التجار ّية.
 .9ت�أ�سي�س ال�شركات وامل�شاريع اال�ستثمارية �سوا ًء ُمبفر ِدها �أو باملُ�ساهمة مع الغري� ،أو املُ�ساهمة
�أو االندماج �أو �شراء الأ�س ُهم �أو احل�ص�ص يف ال�شركات واجلهات التي ُتزاول �أن�شطة مُماثلة
�ساعدة لها يف حتقيق �أهدا ِفها داخل الدولة وخارجها.
�أو �شبيهة
بن�شاطها �أو ُم ِ
ِ
 .10متلُّك الأموال املنقولة وغري املنقولة ،واحلقوق املا ّدية واملعنو ّية الالزمة لتمكينها من حتقيق
�أهدافها.
� .11أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق املُ� ّؤ�س�سة لأهدافها.
جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()7
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من امل�شهود
يكون لل ُم� ّؤ�س�سة جمل�س �إدارة ،يتك ّون من رئي�س ٍ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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لهم بال ّنزاهة والكفاءة واخلربة ،ال يقل عددهم عن ( )5خم�سة �أع�ضاء مبن فيهم رئي�س املجل�س
�صدره احلاكم ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ونائبه ،يتم تعيينهم مبر�سوم ُي ِ
اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()8
�أ -يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه يف حال غيابه ،م ّرة واحدة على الأقل ُكل ( )3ثالثة
�أ�شهر� ،أو ُك ّلما دعت احلاجة لذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضائه ،على
�أن يكون رئي�س املجل�س �أو نائبه من بينهم.
احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
وتو�صياته ب�أغلب ّية �أ�صوات الأع�ضاء
بُ -ي ِ
ِ
�صدر املجل�س قراراته ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،و ُتد ّون قرارات املجل�س يف حما�ضر يتم
الأ�صوات ُي َّ
التوقيع عليها من رئي�س االجتماع و ُمق ِّرر املجل�س.
ج -يكون للمجل�س ُمق ِّرر يتم تعيينه من قبل رئي�س املجل�س ،يتولى مُهِ ّمة توجيه الدعوة لأع�ضاء
املجل�س حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله ،وتدوين حما�ضر اجتماعاته ،و ُمتابعة
وتو�صيا ِته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من رئي�س املجل�س.
تنفيذ قراراته ِ
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()9
�أُ -تناط باملجل�س مُهِ ّمة الإ�شراف العام على �أعمال املُ� ّؤ�س�سة ،وقيامها باخت�صا�صا ِتها املُق ّررة
لها ُمبوجب هذا القانون والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام
وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة لل ُم� ّؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والت�شغيل ّية،
 .1اعتماد ِّ
و ُمتابعة تنفيذها.
خت�صة
�	.2إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية لل ُم� ّؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما للجهات املُ ّ
يف الإمارة العتمادهما.
 .3اعتماد الهيكل التنظيمي لل ُم� ّؤ�س�سة.
اخلا�صة باملُ� ّؤ�س�سة.
 .4اعتماد امل�شاريع والربامج واملُبادرات
ّ
 .5اعتماد القرارات واللوائح والأنظمة املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف املُ� ّؤ�س�سة يف النواحي
الإدار ّية واملال ّية والف ّنية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شر ّية ملُ ّ
وظفي املُ� ّؤ�س�سة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .6اقرتاح الت�شريعات الالزمة لتمكني املُ� ّؤ�س�سة من حتقيق �أهدافها.
أن�شطة املُ� ّؤ�س�سة ،وحتديد
ال�صلة ب� ِ
تخ�ص�صني يف املجاالت ذات ِّ
 .7تعيني اال�ست�شاريني واملُ ِّ
�أتعابهم.
 .8تعيني ُمد ِّققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم يف بداية كل �سنة مال ّية.
خت�صة يف
�	.9إقرار الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ مها املُ� ّؤ�س�سة ،ورفعها للجهات املُ ّ
الإمارة العتمادها.
 .10اعتماد التقرير ال�سنوي لل ُم� ّؤ�س�سة.
واخلا�صة ،وا�ستقطاب ال ُّرعاة لتمويل
 .11اعتماد م�شاريع ال�شراكات مع اجلهات العا ّمة
ّ
الربامج واملُبادرات وامل�شاريع التي ُتن ِّفذها املُ� ّؤ�س�سة.
 .12الإ�شراف واملُتابعة على قيام اجلهاز التنفيذي باملهام املنوطة باملُ� ّؤ�س�سة مبوجب هذا
القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه.
 .13ت�شكيل اللجان الفرع ّية وفرق العمل الدائمة واملُ�ؤ ّقتة ،وحتديد اخت�صا�صاتها ،و�آل ّية
عملها.
مهامه،
 .14اال�ستعانة مبن يراه ُم ِ
نا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،ملُعاونته يف �أداء ِّ
�سوا ًء من داخل الإمارة �أو خارجها ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف ُمداوالت املجل�س.
�	.15أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة.
ب -با�ستثناء ال�صالح ّيات املُق ّررة للمجل�س مبوجب البندين ( )1و( )2من الفقرة (�أ) من هذه
املادة ،للمجل�س تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة لأي
من �أع�ضائه �أو لل ُمدير التنفيذي ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
للم� ّؤ�س�سة
اجلهاز التنفيذي ُ
املادة ()10
�أ -يكون لل ُم� ّؤ�س�سة جهاز تنفيذي ،يت�ألف من املُدير التنفيذي وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني
واملاليني والف ّنيني.
بُ -يناط باجلهاز التنفيذي القيام بالأعمال الت�شغيل ّية لل ُم� ّؤ�س�سة ،و ُمتابعة تنفيذ القرارات
ال�صادرة عن املجل�س.
ج -ي�سري على ُم ّ
وظفي املُ� ّؤ�س�سة نظام �ش�ؤون املوارد الب�شر ّية الذي يعتمده املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
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تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()11
�أُ -يعينّ املُدير التنفيذي بقرار من املجل�س.
ب -يكون املُدير التنفيذي م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًة �أمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا
القانون والقرارات والأنظمة واللوائح املُعتمدة لدى املُ� ّؤ�س�سة.
ج -يتو ّلى املُدير التنفيذي املهام وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة لل ُم� ّؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والت�شغيل ّية،
 .1اقرتاح ِّ
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
ال�سيا�سة العا ّمة لل ُم� ّؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيج ّية والت�شغيل ّية ،والقرارات التي
 .2تنفيذ ِّ
�صدرها املجل�س.
ُي ِ
 .3اقرتاح م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية لل ُم� ّؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما �إلى املجل�س
لإقرارهما.
 .4اقرتاح الهيكل التنظيمي لل ُم� ّؤ�س�سة ،ورفعه للمجل�س العتماده.
 .5اقرتاح القرارات واللوائح والأنظمة املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف املُ� ّؤ�س�سة يف النواحي
الإدار ّية واملال ّية والف ّنية ،مبا فيها نظام �ش�ؤون املوارد الب�شر ّية ملُ ّ
وظفي املُ� ّؤ�س�سة ورفعها
�إلى املجل�س العتمادها.
 .6الإ�شراف على الأعمال اليوم ّية للجهاز التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة.
اخلا�صة باملُ� ّؤ�س�سة ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها،
 .7اقرتاح امل�شاريع والربامج واملُبادرات
ّ
و ُمتابعة تنفيذها.
أن�شط ِتها ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
�	.8إعداد التقرير ال�سنوي لإجنازات املُ� ّؤ�س�سة و� ِ
 .9متثيل املُ� ّؤ�س�سة �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاق ّيات الالزمة لتحقيق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة.
 .10حتقيق نتائج الأداء املطلوبة للجهاز التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة ،ورفع تقارير الأداء للمجل�س.
 .11اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ مها املُ� ّؤ�س�سة ،ورفعها �إلى املجل�س لإقرارها.
ُ
تفوي�ضه بها من املجل�س.
�	.12أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه �أو
للم� ّؤ�س�سة
املوارد املال ّية ُ
املادة ()12
تتك ّون املوارد املال ّية لل ُم� ّؤ�س�سة مما يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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خ�ص�صها حكومة دبي لل ُم� ّؤ�س�سة.
 .1الأموال املنقولة وغري املنقولة التي ُت ِّ
 .2الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ مها املُ� ّؤ�س�سة.
 .3عوائد الوقف واملنح والهبات.
أن�شط ِتها.
�	.4أي موارد �أخرى تحُ ِّققها املُ� ّؤ�س�سة من مُمار�سة � ِ
�	.5أي موارد �أخرى ُيوافق عليها املجل�س.
ح�سابات املُ� ّؤ�س�سة و�سنتها املال ّية
املادة ()13
�أُ -تط ِّبق املُ� ّؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة التي يعتمدها املجل�س.
ب -تبد�أ ال�سنة املال ّية لل ُم� ّؤ�س�سة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املال ّية الأولى اعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا
القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
�أحكام انتقال ّية
املادة ()14
�أُ -تنقل �إلى املُ� ّؤ�س�سة بتاريخ العمل بهذا القانون كا ّفة احلقوق والأ�صول وااللتزامات وامل�س�ؤول ّيات
وال�صالح ّيات املنوطة بـ «برنامج وطني».
بُ -ينقل �إلى املُ� ّؤ�س�سة جميع املُ ّ
وظفني العاملني لدى «برنامج وطني» بتاريخ العمل بهذا القانون
مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�سبة.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()15
�صدر رئي�س املجل�س
با�ستثناء القرارات التي يخت�ص املجل�س ب�إ�صدارها وفق ًا لأحكام هذا القانونُ ،ي ِ
التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()16
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()17
ُ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  26مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رم�ضان 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )20ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إعفاء املُن�ش�آت االقت�صاد ّية من الغرامات
وت�سهيل �إجراءات جتديد ترخي�صها
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صاد ّية ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الدائرة»،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم ُمزاولة الأن�شطة االقت�صاد ّية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
اخلا�صة
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن اعتماد الر�سوم والغرامات
ّ
بدائرة التنمية االقت�صاد ّية،
وبهدف تخفيف الأعباء املال ّية على املُن�ش�آت االقت�صاد ّية يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

الإعفاء من الغرامات
املادة ()1
ُتعفى كا ّفة املُن�ش�آت االقت�صاد ّية املُ ّ
رخ�صة من الدائرة من الغرامات املفرو�ضة عليها وقت العمل
اخلا�صة بالدائرة.
بهذا املر�سوم ،نتيجة خُمالف ِتها للت�شريعات املحل ّية
ّ
ت�سهيل �إجراءات جتديد الرتخي�ص
املادة ()2
�ضي يف �إجراءات جتديد ترخي�ص املُن�ش�أة االقت�صاد ّية لدى الدائرة وجود ر�سوم �أو
ال يحول دون املُ ّ
غرامات ُمرت ِّتبة عليها ل�صالح �أي جهة حكوم ّية �أخرى يف �إمارة دبي ،عند قيامها بتجديد ترخي�صها

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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يف املوعد املُح ّدد �أو حتى نهاية �سنة � 2018أ ُّيهما �أقرب ،وذلك مع عدم الإخالل بالتزامها ب�سداد
الر�سوم والغرامات املُرت ِّتبة ل�صالح تلك اجلهات.
ُمهلة اال�ستفادة من الإعفاء والت�سهيالت
املادة ()3
ُي�شرتط ال�ستفادة املُن�ش�آت االقت�صاد ّية املُنتهي ترخي�صها من الإعفاء من الغرامات وت�سهيل
أو�ضاعها �سوا ًء
�إجراءات جتديد الرتخي�ص املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم� ،أن تقوم بت�صويب � ِ
بتجديد ترخي�صها �أو ب�إلغائه قبل نهاية �سنة .2018
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ � 14أبريل  ،2018و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  26مايو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رم�ضان 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )21ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة «وطني الإمارات»
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )7ل�سنة  2018ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة «وطني الإمارات» ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «املُ� ّؤ�س�سة»،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة ،برئا�سة ال�س ّيد /متيم حممد املهرييُ ،
نائب ًا للرئي�س
 .1ال�س ّيد� /سعيـد حممــد العويــم
ع�ضو ًا
 .2ال�س ّيد /حممـد جابــر الذي ــب
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيد /فهد عبدالرحمـن املال	
ع�ضو ًا
 .4ال�س ّيد� /ضرار حميــد بالهـول
ع�ضو ًا
 .5ال�س ّيد /عبداهلل �ضاعـن اجلتبي
ع�ضو ًا
 .6ال�س ّيد /حممـد عم ــر الطاي ــر
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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  26مايو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رم�ضان 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )22ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2011ب�ش�أن ُم� ّؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد ِبـ «املُ� ّؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان،
نر�سم ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
ُيعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة ،املُ�ش ّكل مبوجب املر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2017املُ�شار �إليه،
ليكون على النحو التايل:
رئي�س ًا
		
 .1معايل /حممـد �إبراهيــم ال�شي ــباين
نائب ًا للرئي�س
		
 .2ال�س ّيد� /سلط ــان بطي بــن جمــرن
ع�ضو ًا
		
 .3ال�س ّيد /داوود عبدالرحمن الهاجري
ع�ضو ًا
		
 .4ال�س ّيد /عبداهلل فا�ض ــل املزروعـي
ع�ضو ًا
		
 .5ال�س ّيد /عبي ــد �سعي ــد بن م�سح ــار
ع�ضو ًا
		
 .6ال�س ّيدة /ه ــدى حمـدان احلمي ــري
ع�ضو ًا
		
 .7املُدي ــر التنفي ــذي للمـ ـ�ؤ�سـ�سـ ــة
وذلك لذات املُ ّدة املُح ّددة يف املر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2017املُ�شار �إليه.
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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  26مايو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رم�ضان 1439هـ
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قرار رقم ( )11ل�سنة 2018
ب�ش�أن
وحدود حمم ّية املرموم ال�صحراو ّية
تعديل م�ساحة ُ
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2003ب�إن�شاء املحم ّيات الطبيع ّية يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2014ب�إن�شاء حمم ّيات طبيع ّية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

وحدود املحم ّية
تعديل م�ساحة ُ
املادة ()1
وحدود حمم ّية املرموم ال�صحراو ّية املُن�ش�أة مبوجب املر�سوم رقم ( )22ل�سنة 2014
ُتع ّدل م�ساحة ُ
املُ�شار �إليه ،وفق ًا للخريطة املُلحقة بهذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()2
ُين�شر هذا القرار 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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قرار �إداري رقم ( )426ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق
يف هيئة الطرق واملوا�صالت
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق واملوا�صالت واعتماد
هيكلها امل�ؤ�س�سي التنظيمي،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم مواقف املركبات يف �إمارة دبي،
والئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول
امللحق بهذا القرار� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام
قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة
مبوجبهما.
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة
 2016امل�شار �إليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبهما ،بالواجبات التي يفر�ضها
عليهم هذا القرار ،وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة م�أموري ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار
ممار�سة ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  22مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  6رم�ضان 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة
املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

حممد زينل حممد الزرعوين

13459

مفت�ش رقابة ميداين

2

حممد يا�سر �إبراهيم الرباطي

13493

مفت�ش رقابة ميداين

3

�إبراهيم حممد �إبراهيم قايد

13494

مفت�ش رقابة ميداين

4

عدنان عادل حممد ال�سعدي

13496

مفت�ش رقابة ميداين

5

جر�ش حممد عبداهلل بن جر�ش

13529

مفت�ش رقابة ميداين

6

�سلطان خليفه حممد ح�سن

13532

مفت�ش رقابة ميداين

7

وليد مرزوق يو�سف احلمادي

13540

مفت�ش رقابة ميداين

8

عمر �سيد عمر يا�سني

13556

مفت�ش رقابة ميداين

9

�سعود في�صل مو�سى عبداهلل

13558

مفت�ش رقابة ميداين

10

عدنان حممد عبا�س البلو�شي

13553

مفت�ش رقابة ميداين
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قرار �إداري رقم ( )245ل�سنة 2018
ب�ش�أن تنظيم عمل
اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ القر�آن الكرمي
وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف �إمارة دبي
__________
مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع التربعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ
القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل اخلريي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن اجلمعيات
قرار املجل�س التنفيذي
اخلريية ومراكز حتفيظ القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف
�إمارة دبي.
 :دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي.
الدائرة
 :مدير عام الدائرة.
املدير العام
 :وت�شمل الوحدات التنظيمية املعن ّية بالدائرة برتخي�ص اجلمعيات
الإدارة املخت�صة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اخلريية ومراكز حتفيظ القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات ا ٍلإ�سالمية.
� :أي م�ؤ�س�سة فردية� ،أو جماعة ذات تنظيم له �صفة اال�ستمرار ملدة
اجلمعية اخلريية
معينة �أو غري معينة ،ت�ؤلف من �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص طبيعيني �أو
اعتبارينيُ ،تعنى بال�ش�ؤون الدينية �أو اخلريية ،ومتار�س ن�شاطها
يف الإمارة ،وي�شمل ذلك امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الدينية �أو اخلريية
امل�ؤ�س�سة �أو التي يتم ت�أ�سي�سها مبوجب ت�شريع.
مركز حتفيظ القر�آن الكرمي  :املكان الذي يتم فيه تعليم �أحكام تالوة وجتويد القر�آن الكرمي
وحتفيظه وتدري�سه يف الإمارة �سواء ب�شكل دائم �أم م�ؤقت.
� :أي جهة تعنى بن�شر الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي الديني يف
امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية
الإمارة ومتار�س ن�شاطها فيها �سواء ب�شكل دائم �أم م�ؤقت.
 :النظام الأ�سا�سي للجمعية اخلريية ،ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي
النظام الأ�سا�سي
وامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ،وذلك بح�سب الأحوال.
 :جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية ،ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي
املجل�س
وامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ،وذلك بح�سب الأحوال.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يرغب يف �إن�شاء جمعية خريية
امل�ؤ�س�س
�أو مركز لتحفيظ القر�آن الكرمي �أو م�ؤ�س�سة �إ�سالمية.
نطاق ال�سريان
املادة ()2
ت�سري �أحكام هذا القرار على اجلمعيات اخلريية ،ومراكز حتفيظ القر�آن الكرمي ،وامل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية املرخ�صة يف الإمارة وفق ًا لأحكام قرار املجل�س التنفيذي.
�أن�شطة اجلمعيات اخلريية
املادة ()3
حتدد الأن�شطة التي يجوز للجمعيات اخلريية ممار�ستها يف الإمارة على النحو التايل:
 -1تقدمي الأعمال اخلريية والإن�سانية.
�	-2أعمال الرب والإح�سان وتقوية ال�صالت والروابط الإن�سانية واخلريية.
 -3تنمية ال�شعور بامل�س�ؤولية االجتماعية بني املواطنني واملقيمني بالإمارة ،وخدمة املجتمع
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وتطويره.
�	-4إن�شاء ودعم امل�ساجد وغريها من امل�شاريع التي تهدف �إلى تطوير املجتمع وتنميته.
 -5تقدمي الدعم للمر�ضى واملع�سرين والفقراء وامل�ساكني وغريهم من الفئات املحتاجة.
�	-6أي �أن�شطة �أخرى تعنى بالعمل اخلريي توافق عليها الدائرة.
�أن�شطة مراكز حتفيظ القر�آن الكرمي
املادة ()4
حتدد الأن�شطة التي يجوز ملراكز حتفيظ القر�آن الكرمي ممار�ستها يف الإمارة على النحو التايل:
 -1تعليم القر�آن الكرمي وجتويده وحتفيظه.
 -2تدري�س علوم القر�آن الكرمي و�أ�صول تالوته وتف�سريه بنهج معتدل.
 -3تربية اجليل على الأخالق احل�سنة والت�أدب ب�آداب القر�آن الكرمي.
 -4ت�صحيح الأفكار املخالفة لل�شريعة الإ�سالمية والعادات واملبادئ و�إحياء ال�سنن النبوية
املهجورة.
 -5تخريج حفاظ عاملني وعاملني بالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية.
 -6طباعة الكتب واملن�شورات التي تعنى بالقر�آن الكرمي.
 -7تنظيم م�سابقات القر�آن الكرمي.
 -8حث الطالب الدار�سني مبراكز حتفيظ القر�آن الكرمي على امل�شاركة يف امل�سابقات املحلية
والدولية للقر�آن الكرمي.
�	-9أي �أن�شطة �أخرى تعنى بالقر�آن الكرمي توافق عليها الدائرة.
�أن�شطة امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية
املادة ()5
حتدد الأن�شطة التي يجوز للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية ممار�ستها يف الإمارة على النحو التايل:
 -1تعليم علوم ال�شريعة الإ�سالمية و�أ�صول الدين و�أحكامه.
 -2تدري�س علوم القر�آن الكرمي وال�سنه النبوية بنهج معتدل.
 -3تربية اجليل على الأخالق احل�سنة والت�أدب ب�آداب القر�آن الكرمي.
 -4ت�صحيح الأفكار املخالفة لل�شريعة والعادات واملبادئ و�إحياء ال�سنن النبوية املهجورة.
 -5العناية بن�شر الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي الديني لدى �أفراد املجتمع.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -6االهتمام بالدعوة �إلى دين الإ�سالم ون�شره بني غري امل�سلمني.
�	-7إر�شاد امل�سلمني �إلى العناية بالدين الإ�سالمي والتم�سك بتعاليمه وتثقيفهم ب�أمور دينهم.
 -8طباعة الكتب واملن�شورات التي تعنى بالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية.
 -9تعليم الفقه والعبادات بنهج مي�سر.
 -10تنظيم وتنفيذ الدرو�س واملحا�ضرات والندوات والدورات والأن�شطة الدينية.
 -11طباعة ون�شر الت�سجيالت الإ�سالمية ال�صوتية واملرئية.
 -12تدري�س املناهج التي تقررها ،وتعتمدها الدائرة.
�	-13أي �أن�شطة �أخرى توافق عليها الدائرة.
مزاولة الأن�شطة
املادة ()6
�أ	-ال يجوز للجمعية اخلريية� ،أو مركز حتفيظ القر�آن الكرمي� ،أو امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية اخلروج
عن الأهداف املحددة لها يف نظامها الأ�سا�سي� ،أو مزاولة �أي ن�شاط غري م�صرح لها مبزاولته
من الدائرة.
ب	-ال يجوز للجمعية اخلريية �أو مركز حتفيظ القر�آن الكرمي �أو امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ن�شر �أو توزيع
�أي مادة مرئية �أو م�سموعة �أو مكتوبة �إال بعد احل�صول على موافقة الدائرة.
املوافقة املبدئية
املادة ()7
�أ -متنح الإدارة املخت�صة مقدم الطلب موافقة مبدئية على ترخي�ص اجلمعية اخلريية �أو مركز
حتفيظ القر�آن الكرمي �أو امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ،وذلك ال�ستكمال متطلبات احل�صول على
الرتخي�ص النهائي من الدائرة.
ب -يحظر على مقدم الطلب خالل فرتة منحه املوافقة املبدئية وقبل ح�صوله على الرتخي�ص
النهائي ،مزاولة �أي ن�شاط من الأن�شطة املحددة مبوجب هذا القرار� ،أو �إجراء �أي تغيري على
البيانات التي مت ا�ستناد ًا لها احل�صول على املوافقة املبدئية.
متطلبات �إمتام �إجراءات الرتخي�ص
املادة ()8
�أ -يجب على مقدم الطلب احلا�صل على املوافقة املبدئية �إمتام كافة �إجراءات الرتخي�ص خالل
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مدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ منحه هذه املوافقة ،وفق ًا لل�شروط واملعايري التي
حتددها الإدارة املخت�صة ،ويجوز للمدير العام متديد هذه املهلة ملدة مماثلة يف الأحوال التي
ت�ستدعي ذلك.
ب -تعترب املوافقة املبدئية ملغاة� ،إذا مل يقم مقدم الطلب احلا�صل على املوافقة املبدئية با�ستيفاء
متطلبات الرتخي�ص النهائي خالل املهلة املحددة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
الت�سجيل والرتخي�ص
املادة ()9
تمُ نح اجلمعية اخلريية �أو مركز حتفيظ القر�آن الكرمي �أو امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ،الرتخي�ص بعد
ا�ستيفاء جميع ال�شروط املن�صو�ص عليها يف قرار املجل�س التنفيذي ،ويف حال عدم ا�ستيفاء هذه
ال�شروط ف�إنه يتم رف�ض طلب الرتخي�ص.
النظام الأ�سا�سي
املادة ()10
�أ	-ال يجوز للم�ؤ�س�س واملجل�س تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية اخلريية� ،أو مركز حتفيظ القر�آن
الكرمي� ،أو امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية� ،إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
ب -يجب �أن ي�شتمل النظام الأ�سا�سي للجمعية اخلريية� ،أو مركز حتفيظ القر�آن الكرمي� ،أو
امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ،على البيانات الإلزامية املحددة يف النظام الأ�سا�سي اال�سرت�شادي
املعتمد لدى الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
فتح احل�سابات امل�صرفية
املادة ()11
�أ -للجمعية اخلريية فتح ثالثة ح�سابات م�صرفية بحد �أق�صى ،وح�ساب م�صريف واحد فقط لكل
من مركز حتفيظ القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ،على �أن يتم تزويد الدائرة ب�أرقام هذه
احل�سابات وامل�ؤ�س�سة امل�صرفية املودعة فيها �أموالها.
ب -يحق للدائرة االطالع على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية للجمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ
القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية.
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ملكية الأموال
املادة ()12
�أ -تعترب �أموال اجلمعية اخلريية ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ملك ًا لها،
ولي�س للم�ؤ�س�س �أو املجل�س �أي حق فيها.
ب	-ال يجوز للم�ؤ�س�س �أو لأي متربع الرجوع يف الهبة �أو ال�صدقة �أو الزكاة �أو الوقف املقرر ل�صالح
اجلمعية اخلريية �أو مركز حتفيظ القر�آن الكرمي �أو امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ،بعد متام قب�ضها.
�إنفاق �أموال الزكاة
املادة ()13
على اجلمعية اخلريية �أن تنفق �أموال الزكاة التي تقوم بجمعها يف م�صارفها املقررة �شرع ًا خالل
�سنة بحد �أق�صى من تاريخ قب�ضها ،وال يجوز لها ادخارها �أو ا�ستثمارها وال يجوز حب�سها ملدة تزيد
على ال�سنة.
�أيلولة الأموال
املادة ()14
ت�ؤول �إلى الدائرة �أموال وموجودات اجلمعية اخلريية ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سة
الإ�سالمية التي ي�صدر قرار بحلها وت�صفيتها اختياري ًا �أو �إجباري ًا ،وذلك ل�صرفها يف الوجوه
املقررة �شرع ًا.
جمع التربعات
املادة ()15
تلتزم اجلمعية اخلريية احلا�صلة على ت�صريح من الدائرة بجمع التربعات بتجديد ت�صريحها
ب�شكل دوري ،وفق ًا لل�ضوابط التي تقررها الإدارة املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
التعاون والتن�سيق
املادة ()16
يكون للجمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية التعاون والتن�سيق
فيما بينها لتتمكن من القيام ب�أن�شطتها وحتقيق �أهدافها.
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جدول املخالفات والتدابري
املادة ()17
�أ -حتدد املخالفات والتدابري اخلا�صة باجلمعية اخلريية ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي
وامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ،وفق ًا ملا هو مبينّ يف اجلدول امللحق بهذا القرار.
ب	-ال يعتد بتدرج التدابري املن�صو�ص عليها يف اجلدول امللحق بهذا القرار ،ويكون للإدارة
املخت�صة �صالحية توقيع التدبري املنا�سب على املخالف ح�سب ج�سامة املخالفة املرتكبة،
وذلك مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية املدنية واجلزائية عند االقت�ضاء.
ج -يجب على من ُيفر�ض عليه تدبري لفت النظر اخلطي �أو الإنذار اخلطي التقيد بت�صحيح
املخالفة خالل �أ�سبوع من تاريخ توجيه لفت النظر �أو الإنذار.
د -يف حال �إيقاف الرتخي�ص ،حتدد الإدارة املخت�صة مدة �إيقافه على �أن ال تقل عن �شهر واحد
وال تزيد على �سنة واحدة.
تنفيذ القرار
املادة ()18
على م�س�ؤويل الإدارة املخت�صة ،كل يف جمال اخت�صا�صه ،و�ضع ال�ضوابط الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()19
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()20
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
د .حمد ال�شيخ �أحمد حمد ال�شيباين
مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
�صدر يف دبي بتاريخ  6يونيو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  21رم�ضان 1439هـ
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جدول
بتحديد املخالفات والتدابري املتعلقة باجلمعية اخلريية ومركز حتفيظ القر�آن
الكرمي وامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية
م

و�صف املخالفة

التدبري الأول التدبري الثاين التدبري الثالث التدبري الرابع

 1عدم احل�صول على موافقة الدائرة لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

امل�سبقة قبل فتح �أي ح�ساب م�صريف.
 2عدم توفري املقر املنا�سب ملزاولة لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

الأن�شطة.
 3عدم �إيداع املبالغ النقدية املتح�صلة لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

يف احل�ساب امل�صريف قبل �صرفها
على الأن�شطة.
 4عدم تزويد الدائرة كل ( )3ثالثة لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

�أ�شهر بك�شف حركة احل�ساب
امل�صريف.
 5عدم تزويد الدائرة بالبيانات �أو لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

ال�سجالت �أو الدفاتر �أو امل�ستندات
املطلوبة خالل �أ�سبوع من تاريخ طلبها
�أو املدة التي حتددها الدائرة.
 6اخلروج عن الأهداف املحددة يف

�إنذار خطي �إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

النظام الأ�سا�سي.
 7عدم االلتزام ب�أحكام قرار املجل�س لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

التنفيذي وهذا القرار.
 8تعديل النظام الأ�سا�سي دون احل�صول

�إنذار خطي �إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

على املوافقة اخلطية امل�سبقة من
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الدائرة.
 9مزاولة ن�شاط غري م�صرح مبزاولته .لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

 10التدخل يف ال�سيا�سة �أو �إثارة النزاعات �سحب الرتخي�ص
الطائفية �أو العن�صرية �أو الدينية �أو
العرقية.
� 11صدور حكم ق�ضائي نهائي بالإدانة �سحب الرتخي�ص
ب�أعمال ت�ضر بامل�صلحة العامة� ،أو
القيام ب�أعمال تتعار�ض مع النظام
العام �أو الآداب العامة.
 12اال�شرتاك يف م�ؤمتر �أو ندوة �أو اجتماع لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

�أو م�سابقة �سوا ًء داخل الدولة �أو
خارجها قبل احل�صول على املوافقة
اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
 13االنت�ساب �أو اال�شرتاك �أو االن�ضمام لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

�إلى �أي جهة يقع مقرها داخل الدولة
�أو خارجها ،قبل احل�صول على
املوافقة اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
� 14إنفاق �أموالها يف غري الأوجه التي لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

حتقق الهدف الذي �أن�شئت لأجله.
 15حب�س الأموال وعدم �إنفاقها يف لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

وجوهها املقررة.
 16مزاولة التجارة �أو الدخول يف لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

م�ضاربات مالية.
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 17تقدمي الدعم املايل لأي جهة تقع داخل لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

الدولة �أو خارجها ،قبل احل�صول على
املوافقة اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
 18عدم الرد على تقارير ومالحظات لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

وا�ستف�سارات ومرا�سالت الدائرة
خالل �أ�سبوع من تاريخ طلبها �أو املدة
التي حتددها الدائرة.
 19عدم تقدمي ن�سخة من املوازنة ال�سنوية لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

واحل�ساب اخلتامي �إلى الدائرة خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ اعتماده �أو
انتهاء ال�سنة املالية �أيهما �أقرب.
 20تعيني رئي�س و�أع�ضاء املجل�س ،لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

واملدير والعاملني واملتطوعني فيها
قبل احل�صول على املوافقة اخلطية
امل�سبقة من الدائرة.
 21تنظيم

الندوات

واالجتماعات لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

واملحا�ضرات والدرو�س التي ي�شارك
فيها �أ�شخا�ص من داخل الدولة �أو
خارجها ،قبل احل�صول على املوافقة
اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
 22عدم متكني موظفي الدائرة �أو

�إنذار خطي �إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

املكلفني من قبلها باالطالع والتدقيق
يف �أي وقت على ال�سجالت وامل�ستندات
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والدفاتر.
 23تقدمي بيانات �أو م�ستندات غري

�إنذار خطي �إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

�صحيحة.
 24قبول هبات �أو منافع �أو �إعانات �أو لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

و�صايا �أو تربعات �أو منح من داخل
الدولة قبل احل�صول على املوافقة
اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
 25قبول هبات �أو منافع �أو �إعانات �أو

�إنذار خطي �إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

و�صايا �أو تربعات �أو منح من خارج
الدولة قبل احل�صول على املوافقة
اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
 26عدم احل�صول على املوافقة اخلطية لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

امل�سبقة من الدائرة على الربامج
وامل�شاريع والأن�شطة التي تقدمها
�سوا ًء داخل الدولة �أو خارجها.
 27عدم تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

قبل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ
انتهائه.
� 28إن�شاء فروع قبل احل�صول على

�إنذار خطي �إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

املوافقة اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
 29جمع التربعات �أو ال�سماح بجمعها �أو

�إنذار خطي �إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

الإعالن عنها عرب و�سائل االت�صال
والإعالم ،قبل احل�صول على املوافقة
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اخلطية امل�سبقة من الدائرة.
 30عدم تنفيذ الطلبات �أو التدابري التي

�إنذار خطي �إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

تفر�ضها الدائرة� ،أو عدم ت�صحيح
املخالفة التي فر�ضت عليها.
 31خمالفة

�أي

من

املتطلبات لفت نظر خطي

�إنذار خطي

�إيقاف الرتخي�ص �سحب الرتخي�ص

واال�شرتاطات وال�ضوابط التي تقررها
الدائرة.
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