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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني

الق�نون رقم )4( ل�شنة 2016 ب�ش�أن  اأحك�م  - ق�نون رقم )9( ل�شنة 2019 بتعديل بع�ض 
مركز دبي للأمن االقت�ش�دي.

- ق�نون رقم )10( ل�شنة 2019 بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )24( ل�شنة 2009 ب�ش�أن 
اإن�ش�ء �شندوق دبي للدعم امل�يل.

- ق�نون رقم )11( ل�شنة 2019 بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )10( ل�شنة 2012 ب�إن�ش�ء 
موؤ�ش�شة اجلليلة لدعم التعليم واالأبح�ث يف املج�الت الطبية.

مرا�سيم
- مر�شوم رقم )34( ل�شنة 2019 ب�ش�أن �شم »موؤ�ش�شة الفيكتوري« اإلى »ن�دي دبي الدويل 

للري��ش�ت البحرية«.
 2016 ل�شنة   )21( رقم  املر�شوم  اأحك�م  بع�ض  بتعديل   2019 ل�شنة   )35( رقم  مر�شوم   -

ب�ش�أن جمل�ض اإدارة مركز دبي للأمن االقت�ش�دي.
- مر�شوم رقم )36( ل�شنة 2019 بتعيني رئي�ض هيئة الثق�فة والفنون يف دبي.

- مر�شوم رقم )37( ل�شنة 2019 ب�ش�أن اإنه�ء خدمة مدير ع�م �شلطة دبي للتطوير.
- مر�شوم رقم )39( ل�شنة 2019 برتقية ق�ش�ة يف حم�كم دبي.

- مر�شوم رقم )40( ل�شنة 2019 برتقية اأع�ش�ء ني�بة.

قرارات
- قرار رقم )21( ل�شنة 2019 ب�عتم�د النظ�م االأ�ش��شي ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 

للأعم�ل اخلريية واالإن�ش�نية.
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ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

ال�شبطية  �شفة  االأ�شخ��ض  بع�ض  منح  ب�ش�أن   2019 ل�شنة   )684( رقم  اإداري  قرار   -
الق�ش�ئية.
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قانون رقم )٩( ل�سنة 201٩
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�سنة 201٦

ب�ساأن
مركز دبي لالأمن القت�سادي

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )4( ل�شنة 2016 ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�ش�دي، وُي�ش�ر اإليه فيم� بعد بـ 

»القانون الأ�سلي«، 
وعلى املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2016 ب�ش�أن جمل�ض اإدارة مركز دبي للأمن االقت�ش�دي، 

ُن�سدر القانون التايل:
املواد املُ�ستبدلة

املادة )1(
النُّ�شو�ض  ُي�شتبدل بُن�شو�ض املواد )2(، )6(، )7(، )9(، )10(، و)24( من الق�نون االأ�شلي، 

الت�لية:
التعريفات
املادة )2(

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

: دولة االإم�رات العربية املتحدة. الدولة 
: اإم�رة دبي. االإم�رة 

مو ح�كم دبي. : �ش�حب ال�شُّ احل�كم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: املجل�ض التنفيذي للإم�رة. املجل�ض التنفيذي 
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: مركز دبي للأمن االقت�ش�دي. املركز 
: جمل�ض اإدارة املركز. جمل�ض االإدارة 

: املُدير التنفيذي للمركز. املُدير التنفيذي 
: وت�شمل اجله�ت احُلكومّية االحت�دّية، واجله�ت احُلكومّية املحلّية. اجله�ت احُلكومّية 

ت�بعة  اأخرى  جهة  واأي  الع�ّمة،  واملُوؤ�ّش�ش�ت  والهيئ�ت  الوزارات   : اجله�ت احُلكومّية االحت�دّية 
للُحكومة االحت�دّية.

لط�ت،  : الدوائر احُلكومّية والهيئ�ت واملُوؤ�ّش�ش�ت الع�ّمة واملج�ل�ض وال�شُّ اجله�ت احُلكومّية املحلّية 
ة  اخل��شّ التطوير  من�طق  على  املُ�شرفة  لط�ت  ال�شُّ ذلك  يف  مب� 
وال�ّشرك�ت  الع�ملي،  امل�يل  دبي  مركز  فيه�  مب�  احُلّرة،  واملن�طق 
واملُوؤ�ّش�ش�ت اململوكة للُحكومة اأو التي ُت�ش�ِهم فيه�، واأي جهة اأخرى 

ت�بعة للُحكومة.                                  
ة يف االإم�رة. لطة الق�ش�ئّية املُخت�شّ : ال�شُّ لطة الق�ش�ئّية  ال�شُّ

معه�  التن�شيق  للمركز  ُيكن  اأخرى  جهة  واأي  احُلكومّية،  اجله�ت   : اجله�ت املعنّية 
لغ�ي�ت متكينه من مزاولة االخت�ش��ش�ت وال�شلحّي�ت املنوطة به 

وحتقيق اأهداف هذا الق�نون.
: اأي ُموؤ�ّش�شة فردّية، اأو جم�عة ذات تنظيم له �شفة اال�شتمرار ملُّدة  اجلمعّية اخلريّية 
اأو  طبيعيني  اأ�شخ��ض  اأو  �شخ�ض  من  ُتوؤّلف  ُمعّينة،  غري  اأو  ُمعّينة 
ن�ش�طه�  ومُت�ر�ض  اخلريّية،  اأو  الدينّية  وؤون  ب�ل�شُّ ُتعنى  اعتب�ريني، 
يف االإم�رة، وي�شمل ذلك املُوؤ�ّش�ش�ت واجلمعّي�ت الدينّية اأو اخلريّية 

املُوؤ�ّش�شة اأو التي يتم ت�أ�شي�شه� مُبوجب ق�نون اأو مر�شوم.
: ال�شخ�ض الذي يقوم ب�لتع�ون مع املركز اأو اإبلغه عن اأي اأمر قد  املُبلِّغ 

يت�شّمن امل�ش��ض ب�الأمن االقت�ش�دي للإم�رة. 
: اأي �صركة اأو ُم�ؤ�ّص�صة فردّية ُمرّخ�ص لها مُبزاولة الن�صاط االقت�صادي  املُن�صاأة 
التطوير  من�طق  داخل  املُرّخ�شة  املُن�ش�آت  وت�شمل  االإم�رة،  يف 

ة، واملن�طق احُلّرة مب� فيه� مركز دبي امل�يل الع�ملي. اخل��شّ
اجلهات اخلا�سعة لخت�سا�ص املركز

املادة )٦(
يخ�شع الخت�ش��ض املركز، اجله�ت الت�لية:
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اجله�ت احُلكومّية املحلّية.   .1
اجله�ت التي ت�شمن له� احُلكومة حدًا اأدنى من الربح.   .2

م له� احُلكومة اإع�نة م�لّية. اجله�ت التي ُتقدِّ   .3
املُن�ش�آت.    .4

اجلمعّي�ت اخلريّية.   .5
اأي جهة اأخرى ُيعهد اإلى املركز مُبراقبِته� بقرار من جمل�ض االإدارة.   .6

اخت�سا�سات املركز
املادة )7(

ُيعترب املركز اأحد اجله�ت احُلكومّية املعنّية ب�الأمن االقت�ش�دي يف االإم�رة، ويتولى املركز ب�لتن�شيق 
مع اجله�ت املعنّية، امله�م وال�شلحّي�ت الت�لية:

والتزييف  الع�م  ب�مل�ل  واالإ�شرار  واالختل�ض  والّر�شوة  االحتي�ل  وجرائم  الف�ش�د  ُمك�فحة    .1
قد  التي  غريه�  اأو  امل�شروعة  غري  التنظيم�ت  اأو  االإره�ب  ومتويل  االأموال  وغ�شل  والتزوير 

ُترتكب يف اجله�ت اخل��شعة الخت�ش��ض املركز. 
ر�شد وحتليل الظواهر االقت�ش�دّية ب�الإم�رة، واحلد من الظواهر ال�شلبّية له�.   .2

ر�شد التج�وزات واملُخ�لف�ت امل�لّية التي تتم يف االإم�رة.   .3
ُمت�بعة االأ�شواق واملُوؤ�ّش�ش�ت امل�لّية والقط�ع�ت التج�رّية واملن�طق احُلّرة يف االإم�رة.   .4

لع واملع�دن الثمينة واالأوراق امل�لّية املُدرجة وغري املُدرجة. الّرق�بة على جت�رة الُعملت وال�شِّ   .5
الّرق�بة على التربُّع�ت التي تتم من قبل اجلمعّي�ت اخلريّية اأو التي ترد اإليه�.   .6

ق من االأموال واالأدوات النقدّية اأو امل�لّية التي  الّرق�بة على االأ�شخ��ض واملُن�ش�آت امل�لّية للتحقُّ   .7
ترد عرب من�فذ االإم�رة اأو املُغ�ِدرة منه�.

و�شع القواعد واالإجراءات املُلِزمة ب�ش�أن حظر التع�ُمل مع االأ�شخ��ض والتنظيم�ت االإره�بّية،    .8
اأو اأي �شخ�ض له اأي �شلة بهذه التنظيم�ت.

مة لل�ش�أن امل�يل واالقت�ش�دي يف االإم�رة. اقرتاح وُمراجعة الت�شريع�ت املُنظِّ   .9
ُي�شِهم يف تنمية  ال�ش�أن امل�يل واالقت�ش�دي للإم�رة، مب�  �شّية عن  را�ش�ت التخ�شُّ الدِّ اإعداد    .10

الوعي اال�شتثم�ري واالقت�ش�دي.
املركز عند  للجه�ت اخل��شعة الخت�ش��ض  االأمن االقت�ش�دي  ب�ش�أن  وامل�شورة  الّدعم  تقدمي    .11

الطلب، وت�أهيل كوادره�.
االإم�رة،  يف  االقت�ش�دي  االأمن  مت�ض  التي  اله�ّمة  امل�ش�ئل  ب�ش�أن  ة  اخل��شّ التق�رير  اإعداد    .12
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وعر�شه� على جمل�ض االإدارة الإقراره�، متهيدًا لعر�شه� على رئي�ض املجل�ض التنفيذي. 
اإعداد ون�شر التق�رير واالإح�ش�ءات الدورّية عن الو�شع امل�يل واالقت�ش�دي للإم�رة.   .13

وؤون امل�لّية واالقت�ش�دّية يف االإم�رة. املُ�ش�ركة يف املج�ل�ض واللج�ن وفرق العمل املعنّية ب�ل�شُّ   .14
االإم�رة،  اقت�ش�د  الت�أثري على  �ش�أنه�  التي من  التق��شي يف اجلرائم  اإجراءات  �شري  ُمت�بعة    .15

لطة الق�ش�ئّية. ب�لتن�شيق مع ال�شُّ
رة على اقت�ش�د االإم�رة وموارده�. ُمك�فحة االأن�شطة واملُم�ر�ش�ت والتع�ُملت ال�شلبّية املُوؤثِّ   .16

مع  ب�لتن�شيق  ول،  للدُّ الع�برة  اجلرائم  فيه�  مب�  املركز،  به�  يخت�ض  التي  الق�ش�ي�  ُمت�بعة   .17
لطة الق�ش�ئّية. ال�شُّ

لة  ولّية ذات ال�شِّ عقد املُوؤمترات والّندوات واملُ�ش�ركة فيه�، والتع�ون مع املُنّظم�ت االإقليمّية والدُّ   .18
بعمل املركز، وتب�ُدل اخلربات واملع�رف والّدورات يف اجل�نب املُتعلِّق ب�الأمن االقت�ش�دي.

اأي مه�م اأخرى تكون الزمة لتحقيق اأهداف هذا الق�نون.   .19
اجلهاز التنفيذي للمركز

املادة )٩(
وامل�ليني  االإداريني  املُوّظفني  من  وعدد  تنفيذي  ُمدير  من  للمركز  التنفيذي  اجله�ز  يتكّون  اأ-  

والفّنيني.
تتحّدد ُحقوق وواجب�ت ُموّظفي املركز والقواعد املُتعلِّقة بكيفّية اختي�رهم وتعيينهم مُبوجب  ب-  

نظ�م خ��ض ب�ُشوؤون املوارد الب�شرّية يعتمده جمل�ض االإدارة.
ي�شري على ُموّظفي املركز بت�ريخ العمل بهذا الق�نون اأحك�م ُعقود العمل املرُبمة معهم وذلك  ج-  

اإلى حني اعتم�د نظ�م �ُشوؤون املوارد الب�شرّية املُ�ش�ر اإليه يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة.
تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�سا�ساته

املادة )10(
يكون للمركز ُمدير تنفيذي ُيعنّي بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي. اأ-  

اأداء امله�م واالخت�ش��ش�ت  يكون املُدير التنفيذي م�شوؤواًل ُمب��شرًة اأم�م جمل�ض االإدارة عن  ب-  
�درة مُبقت�ش�ه. املنوطة به مبوجب هذا الق�نون والقرارات ال�شّ

ومتثيله يف  اأعم�له،  وتنظيم  للمركز  اليومّية  االأعم�ل  على  االإ�شراف  التنفيذي  املُدير  يتولى  ج-  
لطة الق�ش�ئّية، ويكون له على وجه اخل�شو�ض امله�م وال�شلحّي�ت  علق�ته مع الغري واأم�م ال�شُّ

الت�لية:
واملُب�درات  والت�شغيلّية  والتطويرّية  اال�شرتاتيجّية  واخلطط  الع�ّمة  ي��ش�ت  ال�شِّ اإعداد    .1
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االإدارة  على جمل�ض  وعر�شه�  الق�نون،  هذا  اأهداف  �ش�أنه� حتقيق  من  التي  والربامج 
العتم�ده�، واالإ�شراف على تنفيذه�.

اقرتاح الهيكل التنظيمي للمركز، وعر�شه على جمل�ض االإدارة الإقراره، متهيدًا العتم�ده    .2
من رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

اعتم�د القرارات واللوائح املُتعلِّقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي االإدارّية وامل�لّية    .3
املُوافقة عليه� من  ة ب�ملركز، بعد  الُعقود وامل�ش�ريع واملُزايدات اخل��شّ واأنظمة  والفنّية 

جمل�ض االإدارة.
اإعداد م�شروع املُوازنة ال�شنوّية للمركز وح�ش�به اخلت�مي، ورفعهم� اإلى جمل�ض االإدارة    .4

ة يف االإم�رة. الإقرارهم�، متهيدًا العتم�دهم� من اجلهة املُخت�شّ
الكف�ءة  ذوي  من  املُوّظفني  وتعيني  للمركز،  التنفيذي  اجله�ز  اأعم�ل  على  االإ�شراف    .5

واالخت�ش��ض.
ملُراجعته�  االإدارة  جمل�ض  اإلى  ورفعه�  املركز،  ب�أداء  املُتعلِّقة  ال�ّشنوّية  التق�رير  اإعداد    .6

واتخ�ذ القرارات املُن��شبة ب�ش�أنه�.
اعتم�د املُع�ملت امل�لّية يف حدود م� تُن�ض عليه االأنظمة واللوائح امل�لّية املعمول به� يف    .7

املركز.
التوقيع ب��شم املركز وني�بًة عنه على الُعقود واالتف�قّي�ت وُمذّكرات التف�ُهم التي يكون    .8

املركز طرفً� فيه�. 
اأداء الوحدات التنظيمّية للمركز للمه�م املنوطة به�، واإعداد التق�رير الدورّية  ُمت�بعة    .9

وال�ّشنوّية املُتعلِّقة ب�شري العمل فيه�.
التع�ُقد مع اخُلرباء واملُ�شت�ش�رين وحتديد اأتع�بهم وفقً� للوائح املعمول به� يف املركز.   .10

اأي مه�م اأو �شلحّي�ت اأخرى ُيكّلف اأو ُيفّو�ض به� من جمل�ض االإدارة.   .11
يجوز للُمدير التنفيذي تفوي�ض اأي من �شلحّي�ته املن�شو�ض عليه� يف الفقرة )ج( من هذه  د-  

امل�دة الأي من ُموّظفي املركز، على اأن يكون هذا التفوي�ض خّطيً� وحُمّددًا.
اإ�سدار القرارات التنفيذّية

املادة )24(
�شه القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون. ُي�شدر رئي�ض جمل�ض االإدارة اأو من ُيفوِّ
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ
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قانون رقم )10( ل�سنة 201٩
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 200٩

ب�ساأن اإن�ساء
ندوق دبي للّدعم املايل �سُ

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطلع على الق�نون رقم )5( ل�شنة 1995 ب�إن�ش�ء دائرة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،

ندوق دبي للّدعم امل�يل وتعديلته، وُي�ش�ر اإليه  وعلى الق�نون رقم )24( ل�شنة 2009 ب�ش�أن اإن�ش�ء �شُ
فيم� بعد ِبـ »القانون الأ�سلي«،

ظ�م امل�يل حلكومة دبي، وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النِّ
وعلى الق�نون رقم )4( ل�شنة 2018 ب�إن�ش�ء جه�ز الرق�بة امل�لّية،

ي��شة امل�لّية يف اإم�رة دبي وتعديلته، وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2007 بت�شكيل اللجنة الُعلي� لل�شِّ

ُن�سِدر القانون التايل:
املواد املُ�ستبدلة

املادة )1(
ُي�شتبدل بُن�شو�ض املواد )2(، )9(، )11(، )12(، )15(، و)17( من الق�نون االأ�شلي النُّ�شو�ض 

الت�لية:
املادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:
: اإم�رة دبي. االإم�رة 

: حكومة دبي. احلكومة 
: املجل�ض التنفيذي للإم�رة. املجل�ض التنفيذي 

Issue 464 Pages.indd   11 12/17/19   2:29 PM



العدد )4٦4( - ال�سنة )٥3( - 23 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 20 نوفمرب  201٩م 12 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

ي��شة امل�لّية يف اإم�رة دبي. : اللجنة الُعلي� لل�شِّ اللجنة 
: دائرة امل�لّية. الدائرة 

: ُمدير ع�م الدائرة. املُدير الع�م 
ندوق دبي للّدعم امل�يل. : �شُ ندوق  ال�شُّ
ندوق. : املُدير التنفيذي لل�شُّ املُدير التنفيذي 

املادة )٩(
م�  وُي�شِدر  وامل�لّية،  والفنّية  االإدارّية  ندوق  ال�شُّ �ُشوؤون  على  الع�م  االإ�شراف  الع�م  املُدير  يتولى 
امله�م  اخل�شو�ض  وجه  على  له  ويكون  اأهدافه،  لتحقيق  واالإجراءات  القرارات  من  ُمن��ِشبً�  يراه 

وال�شلحّي�ت الت�لية:
براجمه�  وحتديد  له،  الت�بعة  وال�ّشرك�ت  واملُوؤ�ّش�ش�ت  ندوق  لل�شُّ الع�ّمة  ي��شة  ال�شِّ اإقرار    .1

ندوق اإلى اللجنة العتم�ده�. ي��شة الع�ّمة لل�شُّ وم�ش�ريعه�، ورفع ال�شِّ
املُوؤ�ّش�ش�ت  واأهداف  ندوق  ال�شُّ اأهداف  لتحقيق  اللزم  والتمويل  القرو�ض  على  احُل�شول    .2

م�ن�ت والكف�الت اللزمة لذلك. وال�ّشرك�ت الت�بعة له، وتقدمي ك�ّفة اأنواع ال�شّ
ت�أ�شي�ض املُوؤ�ّش�ش�ت وال�ّشرك�ت وامل�شروع�ت التج�رّية واملك�تب والُفروع، و�شراء وبيع االأ�شول    .3

واالأ�شهم، وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية.
ندوق، ورفعه� اإلى اللجنة العتم�ده�. اقرتاح مع�يري و�شوابط تقدمي الّدعم امل�يل من ال�شُّ   .4

اقرتاح امل�ش�ريع اال�شرتاتيجّية واجله�ت املُ�شتِحّقة للدعم، ورفعه� اإلى اللجنة العتم�ده�.   .5
ندوق، ورفعه� اإلى اللجنة العتم�ده�. اإقرار اللوائح امل�لّية واالإدارّية والفنّية اللزمة لعمل ال�شُّ   .6
ندوق مع  ُيرِبمه� ال�شُّ التع�ُقد مع الغري، مب� يف ذلك ُعقود االإقرا�ض التي  اإجراءات  تنظيم    .7

اجله�ت املُ�شتِحّقة للّدعم امل�يل، ورفعه� اإلى اللجنة العتم�ده�.
ه� و�شلحّي�ته�. ت�شكيل اللج�ن وفرق العمل الدائمة واملُوؤّقتة، وحتديد مه�مِّ   .8

ندوق، ورفعه اإلى املجل�ض التنفيذي العتم�ده. اإقرار الهيكل التنظيمي لل�شُّ   .9
ندوق، ورفعه� اإلى اللجنة العتم�ده�. اإقرار م�شروع املُوازنة ال�شنوّية لل�شُّ   .10

وال�ّشرك�ت  واملُوؤ�ّش�ش�ت  ندوق  ال�شُّ وا�شتثم�رات  ون�ش�ط�ت  اأداء  عن  ال�شنوي  التقرير  اإقرار    .11
الت�بعة له، ورفعه اإلى اللجنة.

تعيني ُمدّققي احل�ش�ب�ت اخل�رجيني وحتديد اأتع�بهم، وُمراجعة التق�رير واملُلحظ�ت التي    .12
مونه� يف نه�ية ُكل �شنة م�لّية. ُيقدِّ

اأو �شلحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه به� من اللجنة تكون ذات علقة بتحقيق اأهداف  اأي مه�م    .13
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ندوق ومتكينه من القي�م ب�مله�م وال�شلحّي�ت املنوطة به مبوجب هذا الق�نون. ال�شُّ
املادة )11(

ندوق ُمدير تنفيذي ُيعنّي بقرار ُي�شِدره رئي�ض املجل�ض التنفيذي بن�ًء على تو�شية  يكون لل�شُّ اأ-  
املُدير الع�م.

يتولى املُدير التنفيذي القي�م ب�مله�م وال�شلحّي�ت الت�لية: ب-  
وامل�لّية  االإدارّية  النواحي  العمل يف  بتنظيم  املُتعلِّقة  واللوائح  التنظيمي  الهيكل  اقرتاح    .1

ندوق، ورفعه� اإلى املُدير الع�م الإقراره�. والفّنية لل�شُّ
ندوق، ورفعه� اإلى املُدير الع�م الإقراره�. اإعداد املُوازنة ال�شنوّية لل�شُّ   .2

ندوق اأم�م الغري، واإبرام الُعقود واالتف�قّي�ت اللزمة لتحقيق اأهدافه. متثيل ال�شُّ   .3
ندوق. االإ�شراف على االأعم�ل اليومّية لل�شُّ   .4

ندوق اإلى املُدير الع�م. رفع التق�رير الدورّية عن �شري العمل يف ال�شُّ   .5
اأي مه�م اأو �شلحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه به� من املُدير الع�م.   .6

املادة )12(
� يلي: ندوق ِمّ تتكّون املوارد امل�لّية لل�شُّ

ه. ندوق لتمكينه من القي�م مبه�مِّ ُره احُلكومة من اأموال لل�شُّ م� ُتوفِّ   .1
العوائد املُت�أّتية نتيجة منحه للُقرو�ض، وا�شتثم�ر اأ�شوله واأمواله.   .2

كوك وال�ّشندات امل�لّية التي يقوم ب�إ�شداره�. ح�شيلة االأذون�ت وال�شُّ   .3
اأي موارد اأخرى ُتوافق عليه� اللجنة.   .4

املادة )1٥(
ندوق، وفقً� للق�نون رقم )4( ل�شنة  يتولى جه�ز الرق�بة امل�لّية التدقيق على اأعم�ل واأن�شطة ال�شُّ

2018 املُ�ش�ر اإليه.
املادة )17(

ندوق اأو املُوؤ�ّش�ش�ت اأو  ال تكون احلكومة م�شوؤولة جت�ه الغري عن اأي ديون اأو التزام�ت ُتطلب من ال�شُّ
ه واخت�ش��ش�ته املنوطة به مُبوجب  ندوق مله�مِّ ال�ّشرك�ت الت�بعة له، وذلك فيم� يتعّلق مُبم�ر�شة ال�شُّ

هذا الق�نون والقرارات ال�ش�درة مُبقت�ش�ه.
املواد املُلغاة
املادة )2(

ُتلغى املواد )7(، )8( و)16( من الق�نون االأ�شلي.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )3(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ
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قانون رقم )11( ل�سنة 201٩
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�سنة 2012

باإن�ساء
ُموؤ�ّس�سة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث يف املجالت الطّبية

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطلع على الق�نون رقم )10( ل�شنة 2012 ب�إن�ش�ء ُموؤ�ّش�شة اجلليلة لدعم التعليم واالأبح�ث 
يف املج�الت الطّبية،

ُن�سِدر القانون التايل:
املادة املُ�ستبدلة

املادة )1(
ُي�شتبدل بن�ض امل�دة )9( من الق�نون رقم )10( ل�شنة 2012 املُ�ش�ر اإليه، الن�ض الت�يل:

جمل�ص الإدارة
املادة )٩(

يكون للُموؤ�ّش�شة جمل�ض اإدارة يت�أّلف من رئي�ض ون�ئٍب للرئي�ض وعدد من االأع�ش�ء امل�شهود لُهم  اأ-  
ب�خلربة والكف�ءة، يتم تعيينهم بقرار من رئي�ض جمل�ض االأمن�ء ملُّدة )3( ثلث �شنوات ق�بلة 

للتجديد.
وتكون  دوري،  ب�شكٍل  غي�به،  ح�ل  يف  ن�ئبه  اأو  رئي�شه،  من  بدعوة  االإدارة  جمل�ض  يجتمع  ب-  
اجتم�ع�ُته �شحيحة بُح�شور اأغلبّية اأع�ش�ئه، على اأن يكون رئي�ض جمل�ض االإدارة اأو ن�ئبه من 

بينهم.
رين، وعند ت�ش�وي االأ�شوات  ُي�شِدر جمل�ض االإدارة قراراته ب�أغلبّية اأ�شوات االأع�ش�ء احل��شِ ج-  
ُيوّقع  االإدارة يف حم��شر  قرارات جمل�ض  وُتدّون  االجتم�ع،  رئي�ض  منه  الذي  ُيرّجح اجل�نب 

عليه� رئي�ض االجتم�ع واالأع�ش�ء احل��شرون.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ
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مر�سوم رقم )34( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

يا�سات البحرّية« ويل للرِّ �سم »ُموؤ�ّس�سة الفيكتوري« اإلى »نادي دبي الدُّ
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطلع على الق�نون رقم )11( ل�شنة 2009 ب�ش�أن جمل�ض دبي الري��شي وتعديلته،
ويل  وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 1994 ب�ش�أن اإن�ش�ء ُموؤ�ّش�شة ع�ّمة ُتعرف ب��شم »نادي دبي الدُّ

يا�سات البحرّية«،  للرِّ
وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 1996 ب�ش�أن اإن�ش�ء ُموؤ�ّش�شة ع�ّمة ُتعرف ب��شم »الفيكتوري«، 

ويل للري��ش�ت البحرّية، وعلى املر�شوم رقم )32( ل�شنة 2014 بتعيني رئي�ض ن�دي دبي الدُّ
وعلى االأمر املُوؤّرخ يف 25 دي�شمرب 1996 بتعيني رئي�ض ُموؤ�ّش�شة الفيكتوري،

ُموؤ�ّش�شة  اإدارة  بت�شكيل جمل�ض  ين�ير 2017  املُوؤّرخ يف 30  الري��شي  وعلى قرار رئي�ض جمل�ض دبي 
الفيكتوري،

وعلى قرار رئي�ض جمل�ض دبي الري��شي املُوؤّرخ يف 23 اأبريل 2019 ب�ش�أن تعيني وا�شتبدال اأع�ش�ء يف 
جمل�ض اإدارة ُموؤ�ّش�شة الفيكتوري،

نر�سم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

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

: جمل�ض دبي الري��شي. املجل�ض 
ويل للري��ش�ت البحرّية. : ن�دي دبي الدُّ الن�دي 

: ُموؤ�ّش�شة الفيكتوري. املُوؤ�ّش�شة 
: جمل�ض اإدارة الن�دي. جمل�ض االإدارة 
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: رئي�ض جمل�ض االإدارة. الرئي�ض 

�سم املُوؤ�ّس�سة
املادة )2(

اعتب�رًا من ت�ريخ العمل بهذا املر�شوم، ُت�شّم املُوؤ�ّش�شة اإلى الن�دي، كوحدة تنظيمّية �شمن هيكله 
التنظيمي، وفقً� للأحك�م الواردة يف هذا املر�شوم.

النقل واحللول
املادة )3(

ُينقل اإلى الن�دي م� يلي: اأ-  
ك�ّفة امله�م واالخت�ش��ش�ت املنوطة ب�ملُوؤ�ّش�شة مبوجب املر�شوم رقم )12( ل�شنة 1996    .1

املُ�ش�ر اإليه والت�شريع�ت ال�ش�رية يف االإم�رة.
ُملكّية العق�رات واملنقوالت واالأ�شول واالأجهزة واملُِعّدات واالأموال الع�ئدة للُموؤ�ّش�شة.   .2

القي�م  من  ومتكينه  اأهدافه  لتحقيق  اإليه،  نقلهم  الن�دي  يرى  الذين  املُوؤ�ّش�شة  ُموّظفي    .3
اأن ت�شري ب�ش�أنهم ت�شريع�ت املوارد الب�شرّية املُطّبقة  ب�الخت�ش��ش�ت املنوطة به، على 

لدى الن�دي، وذلك مع عدم امل�ش��ض بُحقوقهم املُكت�شبة.
يحل الن�دي حمل املُوؤ�ّش�شة يف ُكل م� له� من ُحقوق وم� عليه� من التزام�ت. ب-  

جمل�ص اإدارة النادي
املادة )4(

يكون للن�دي جمل�ض اإدارة يت�ألف من رئي�ض ون�ئٍب للرئي�ض وعدد من االأع�ش�ء ال يقل عددهم عن 
واالخت�ش��ض،  والكف�ءة  اخلربة  ذوي  من  اأع�ش�ء  ت�شعة   )9( على  يزيد  وال  اأع�ش�ء  خم�شة   )5(
مبن فيهم الرئي�ض ون�ئبه، يتم تعيينهم بقرار ُي�شِدره رئي�ض املجل�ض ملُّدة )4( اأربع �شنوات ق�بلة 

للتجديد.

اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة
املادة )٥(

ق من اأداء امله�م  يتولى جمل�ض االإدارة االإ�شراف الع�م على اأعم�ل ون�ش�ط�ت الن�دي، والتحقُّ اأ-  
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وجه  على  له  ويكون  ال�ش�رية،  الت�شريع�ت  مُبوجب  للن�دي  املُقّررة  لط�ت  وال�شُّ وال�شلحّي�ت 
اخل�شو�ض امله�م وال�شلحّي�ت الت�لية:

ُمزاولة امله�م وال�شلحّي�ت املنوطة مبجل�ض اإدارة املُوؤ�ّش�شة.   .1
ي��شة الع�ّمة للن�دي، واخلطط اال�شرتاتيجّية والتطويرّية والربامج واملُب�درات  اعتم�د ال�شِّ   .2

التي من �ش�أنه� متكني الن�دي من ُمزاولة ال�شلحّي�ت املنوطة به.
لديه،  املُعتمدة  جلت  ال�شِّ يف  وتدوينه�  املنقولة،  وغري  املنقولة  املُوؤ�ّش�شة  اأموال  ح�شر    .3
ويكون له يف �شبيل ذلك الطلب من جمل�ض اإدارة املُوؤ�ّش�شة تزويده بق�ئمة تت�شّمن ك�ّفة 
ة ب�ملُوؤ�ّش�شة، وتزويد املجل�ض بتقرير خ��ض بهذه  االأ�شول واحُلقوق وااللتزام�ت اخل��شّ

االأموال واالأ�شول واحُلقوق وااللتزام�ت.
اقرتاح م�شروع املُوازنة ال�شنوّية للن�دي وح�ش�به اخلت�مي، ورفعه للمجل�ض الإقراره.   .4

بكف�ءة  به  املنوطة  امله�م  اأداء  من  لتمكينه  االإدارة  جمل�ض  اأع�ش�ء  على  امله�م  توزيع    .5
وف�علية.

اإقرار الهيكل التنظيمي للن�دي ب�لتن�شيق مع املجل�ض، ورفعه لرئي�ض الن�دي العتم�ده.   .6
اعتم�د االأنظمة واللوائح املُتعلِّقة بتنظيم العمل يف الن�دي يف الّنواحي االإدارّية وامل�لّية    .7

والفنّية. 
اعتم�د اخلدم�ت واالأعم�ل واالأن�شطة التي يقوم به� الن�دي.   .8

ُمراجعة تق�رير االأداء ال�شنوّية للن�دي، واتخ�ذ االإجراءات اللزمة ب�ش�أنه�.   .9
ه�  ت�شكيل اللج�ن الفرعّية وفرق العمل الدائمة اأو املُوؤّقتة، وحتديد اخت�ش��ش�ته� ومه�مِّ   .10

واآلّية عمله�، واال�شتع�نة مبن يراه ُمن��ِشبً� من ذوي اخلربة واالخت�ش��ض.
اأي مه�م اأو �شلحّي�ت اأخرى ُمقّررة للن�دي مُبوجب الت�شريع�ت ال�ش�رية، اأو يتم تكليُفه    .11

به� من رئي�ض الن�دي اأو املجل�ض.
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليه�  املن�شو�ض  �شلحّي�ته  من  اأي  تفوي�ض  االإدارة  ملجل�ض  يجوز  ب-  
امل�دة اإلى جلنة ُمكّونة من جمموعة من اأع�ش�ئه اأو املُدير التنفيذي للن�دي، على اأن يكون هذا 

التفوي�ض خّطيً� وحُمّددًا.

اجتماعات جمل�ص الإدارة
املادة )٦(

يجتمع جمل�ض االإدارة بدعوة من الرئي�ض، اأو ن�ئبه يف ح�ل غي�به، مرة واحدة على االأقل ُكل  اأ-  
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�شهر، اأو ُكّلم� دعت احل�جة لذلك، وتكون اجتم�ع�ته �شحيحة بُح�شور اأغلبّية اأع�ش�ئه، على 
اأن يكون الرئي�ض اأو ن�ئبه من بينهم.

ُي�شِدر جمل�ض االإدارة قراراته وتو�شي�ته ب�أغلبّية اأ�شوات االأع�ش�ء احل��شرين، وعند ت�ش�وي  ب-  
ح اجل�نب الذي منه رئي�ض االجتم�ع، وُتدّون قرارات جمل�ض االإدارة يف حم��شر  االأ�شوات ُيرجَّ

ر جمل�ض االإدارة. يتم التوقيع عليه� من رئي�ض االجتم�ع وُمقرِّ
ر يتم تعيينه من قبل الرئي�ض، يتولى ُمِهّمة توجيه الدعوة الأع�ش�ء  يكون ملجل�ض االإدارة ُمقرِّ ج-  
اجتم�ع�ته،  حم��شر  وتدوين  اأعم�له،  جداول  واإعداد  اجتم�ع�ته،  حُل�شور  االإدارة  جمل�ض 

وُمت�بعة تنفيذ قراراته وتو�شي�ته، واأي مه�م اأخرى يتم تكليُفه به� من الرئي�ض.

التقارير الدورّية
املادة )7(

يرفع جمل�ض االإدارة اإلى املجل�ض تقريرًا دوريً�، يت�شّمن نت�ئج اأعم�له واإجن�زاته، وقراراته وتو�شي�ته، 
عوب�ت والعقب�ت والعراقيل التي ُتواِجُهه واحُللول املُن��شبة ملُع�جلته�، ليتولى املجل�ض اتخ�ذ م�  وال�شُّ

يراه ُمن��شبً� ب�ش�أنه�.

عدم امل�سوؤولية
املادة )٨(

من  ُتطلب  التزام�ت  اأو  ديون  اأي  عن  الغري  جت�ه  م�شوؤولني  املجل�ض  اأو  دبي  حكومة  تكون  ال  اأ-  
املُوؤ�ّش�شة اأو الن�دي، ويكون الن�دي وحده م�شوؤواًل جت�ه الغري عن هذه الديون اأو االلتزام�ت.

اإدارته،  جمل�ض  اأو  املُوؤ�ّش�شة  على  بة  املرُتتِّ وااللتزام�ت  الديون  ح�شر  االإدارة  جمل�ض  على  ب-  
اتخ�ذ  ليتولى  املجل�ض  اإلى  ال�ش�أن  هذا  يف  تقرير  ورفع  املر�شوم،  بهذا  العمل  قبل  والن��شئة 

القرارات املُن��ِشبة ب�ش�أنه�.

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )٩(

ُي�شدر الرئي�ض القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا املر�شوم.
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الإلغاءات
املادة )10(

ُيلغى مبوجب هذا املر�شوم، الت�شريع�ت الت�لية: اأ-  
املر�شوم رقم )12( ل�شنة 1996 ب�ش�أن اإن�ش�ء ُموؤ�ّش�شة ع�ّمة ُتعرف ب��شم »الفيكتوري«.   .1

اأمر تعيني رئي�ض موؤ�ش�شة الفيكتوري املُوؤّرخ يف 25 دي�شمرب 1996.    .2
قرار رئي�ض جمل�ض دبي الري��شي بت�شكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري املُوؤّرخ يف 30    .3

ين�ير 2017.
قرار رئي�ض جمل�ض دبي الري��شي ب�ش�أن تعيني وا�شتبدال اأع�ش�ء يف جمل�ض اإدارة ُموؤ�ّش�شة    .4

الفيكتوري املُوؤّرخ يف 23 اأبريل 2019.
ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا املر�شوم. ب-  

ل�شنة   )12( رقم  للمر�شوم  تنفيذًا  ال�ش�درة  والقرارات  واالأنظمة  ب�للوائح  العمل  ي�شتمر  ج-  
1996 املُ�ش�ر اإليه، اإلى املدى الذي ال تتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا املر�شوم، واالأنظمة والقرارات 
التي  والقرارات  واالأنظمة  اللوائح  دور  اإلى حني �شُ الن�دي، وذلك  به� لدى  املعمول  واللوائح 

حتل حمله�.

الّن�سر وال�ّسريان
املادة )11(

ُين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ
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مر�سوم رقم )3٥( ل�سنة 201٩
بتعديل بع�ص اأحكام املر�سوم رقم )21( ل�سنة 201٦

ب�ساأن
جمل�ص اإدارة مركز دبي لالأمن القت�سادي

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )4( ل�شنة 2016 ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�ش�دي،

وعلى املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2016 ب�ش�أن جمل�ض اإدارة مركز دبي للأمن االقت�ش�دي، وُي�ش�ر اإليه 
فيم� بعد ِبـ »املر�سوم الأ�سلي«،

نر�سم ما يلي:
املواد املُ�ستبدلة

املادة )1(
�ن الت�لي�ن: ُي�شتبدل بن�ض امل�دتني )1( و)3( من املر�شوم االأ�شلي، الن�شّ

التعريفات
املادة )1(

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

: اإم�رة دبي االإم�رة 
: الق�نون رقم )4( ل�شنة 2016 ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�ش�دي. الق�نون 

: املجل�ض التنفيذي للإم�رة. املجل�ض التنفيذي 
: مركز دبي للأمن االقت�ش�دي. املركز 

: جمل�ض اإدارة املركز. جمل�ض االإدارة 
: رئي�ض جمل�ض االإدارة. الرئي�ض 
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: املُدير التنفيذي للمركز. املُدير التنفيذي 
اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة

املادة )3(
اأعم�له ون�ش�ط�ته،  الع�م على  االإ�شراف  يتولى  للمركز،  الُعلي�  لطة  ال�شُّ االإدارة  ُيعترب جمل�ض  اأ-  
لط�ت املُقّررة للمركز مُبوجب الق�نون والت�شريع�ت  ق من اأداء امله�م وال�شلحّي�ت وال�شُّ والتحقُّ

ال�ش�درة مُبقت�ش�ه، ويكون له على وجه اخل�شو�ض امله�م وال�شلحّي�ت الت�لية:
والربامج  والتطويرّية  اال�شرتاتيجّية  واخلطط  للمركز،  الع�ّمة  ي��شة  ال�شِّ اعتم�د    .1

واملُب�درات التي من �ش�أنه� حتقيق اأهداف الق�نون.
ة  اإقرار م�شروع املُوازنة ال�شنوّية للمركز وح�ش�به اخلت�مي، ورفعهم� اإلى اجله�ت املُخت�شّ   .2

يف االإم�رة العتم�دهم�.
اإقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه للمجل�ض التنفيذي العتم�ده.   .3

االإدارّية  النواحي  يف  املركز  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلِّقة  واللوائح  االأنظمة  على  املُوافقة    .4
ة ب�ملركز.  وامل�لّية والفنّية، مب� يف ذلك اأنظمة الُعقود وامل�ش�ريع واملُزايدات اخل��شّ

اعتم�د نظ�م �ُشوؤون املوارد الب�شرّية ملُوّظفي املركز.   .5
اعتم�د اخلدم�ت واالأعم�ل واالأن�شطة التي يقوم به� املركز.   .6

ُمراجعة تق�رير االأداء ال�شنوّية للمركز، واتخ�ذ االإجراءات اللزمة ب�ش�أنه�.   .7
ه�  ت�شكيل اللج�ن الفرعّية وفرق العمل الدائمة اأو املُوؤّقتة، وحتديد اخت�ش��ش�ته� ومه�مِّ   .8

واآلّية عمله�، واال�شتع�نة مبن يراه ُمن��ِشبً� من ذوي اخلربة واالخت�ش��ض.
اأي مه�م اأو �شلحّي�ت اأخرى تكون الزمة لتحقيق اأهداف الق�نون.   .9

يجوز ملجل�ض االإدارة تفوي�ض اأي من �شلحّي�ته املن�شو�ض عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة  ب-  
اإلى اأي من اأع�ش�ِئه اأو املُدير التنفيذي، على اأن يكون هذا التفوي�ض خّطيً� وحُمّددًا.

الإلغاءات
املادة )2(

ُتلغى امل�دة )5( من املر�شوم االأ�شلي.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )3(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ

Issue 464 Pages.indd   24 12/17/19   2:29 PM



العدد )4٦4( - ال�سنة )٥3( - 23 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 20 نوفمرب  201٩م 2٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )3٦( ل�سنة 201٩
بتعيني

رئي�ص هيئة الّثقافة والُفنون يف دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطلع على الق�نون رقم )6( ل�شنة 2008 ب�ش�أن اإن�ش�ء هيئة الّثق�فة والُفنون يف دبي،
وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2014 بتعيني رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة الّثق�فة والُفنون يف دبي،

الّثق�فة والُفنون يف  اإدارة هيئة  وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2014 بتعيني ن�ئب رئي�ض جمل�ض 
دبي،

نر�سم ما يلي:
تعيني الرئي�ص

املادة )1(
ُتعنّي ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�شً� لهيئة الّثق�فة والُفنون يف دبي.

اخت�سا�سات الرئي�ص
املادة )2(

جمل�ض  لرئي�ض  املُقّررة  وال�شلحّي�ت  امله�م  ُم�ر�شة  دبي  يف  والُفنون  الّثق�فة  هيئة  رئي�ض  يتولى 
اأي  اإلى  اإليه، ب�الإ�ش�فة  االإدارة والُع�شو املُنتدب املُحّددة يف الق�نون رقم )6( ل�شنة 2008 املُ�ش�ر 

مه�م اأخرى يتم تكليُفه به� من احل�كم.

الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2014 واملر�شوم رقم )12( ل�شنة 2014 املُ�ش�ر اإليهم�، كم� ُيلغى اأي 
ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا املر�شوم.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )4(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من ت�ريخ 5 �شبتمرب 2019، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ
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مر�سوم رقم )37( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

اإنهاء خدمة ُمدير عام �ُسلطة دبي للتطوير
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطلع على الق�نون رقم )15( ل�شنة 2014 ب�ش�أن �ُشلطة دبي للتطوير،
وعلى املر�شوم رقم )26( ل�شنة 2017 بتعيني ُمدير ع�م �ُشلطة دبي للتطوير،

نر�سم ما يلي: 
اإنهاء خدمة املُدير العام

املادة )1(
ُتنهى خدمة ال�سّيد/ عبداهلل اأحمد احلّباي، ُمدير ع�م �ُشلطة دبي للتطوير.

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ
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مر�سوم رقم )3٩( ل�سنة 201٩
برتقية

ق�ساة يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

لطة  ال�شُّ اأع�ش�ء  �ش�ت  وُم�شّ رواتب  ب�ش�أن   2009 ل�شنة   )10( رقم  الق�نون  على  االطلع  بعد 
الق�ش�ئّية يف اإم�رة دبي،

لطة الق�ش�ئّية يف اإم�رة دبي، وعلى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�ش�أن ال�شُّ
وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2018 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية حُلكومة دبي،

اإم�رة دبي  �ش�ت الُق�ش�ة املُواطنني يف  وعلى اللئحة رقم )1( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وُم�شّ
وتعديلته�،

وبن�ًء على تو�شية املجل�ض الق�ش�ئي الإم�رة دبي،

نر�سم ما يلي:
ترقية ُق�ساة املحاكم البتدائّية الأُول

املادة )1(
ُيرّقى ق��شي� املح�كم االبتدائّية »االأُول« الت�لية اأ�شم�وؤُهم�:

حممد عبيد �شليم�ن حمد املطوع.   .1
اأحمد حممود حممد احل�ج حممـد.   .2

اإلى بداية مرب�ط الدرجة الرابعة لقا�صي ا�صتئناف، وفقًا للقان�ن رقم )10( ل�شنة 2009 وجدول 
املُ�ش�ر   2009 ل�شنة   )1( رقم  ب�للئحة  املُلحق  املُواطنني  الُق�ش�ة  �ش�ت  وُم�شّ ورواتب  درج�ت 

اإليهم�.
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ترقية ُق�ساة املحاكم البتدائّية
املادة )2(

ُيرّقى ُق�ش�ة املح�كم االبتدائّية الت�لية اأ�شم�وؤُهم:
ن��شر حممد �شيـف حممـد ال�شحي.   .1
داود �شليم�ن علي اأحمـد احلمـ�دي.   .2
�شعود �ش�مل �شعود �شعيـد اجل�بـري.   .3

خ�لد عبيد حممد خلف�ن املطيوعي.   .4
اأحمد �شعيد �شليم را�شد املزروعي.   .5

وليـــد علــي مـــحمـــد البـدواوي.   .6
�شيــف علي حممـد اأحمــد ال�شحي.   .7
حممـد مهيـر �شيـف بنوا�ض الكتبي.   .8

حممد ح�شني حممد �شليم�ن عبداهلل.   .9
في�شل جمعة خمي�ض علي العجمي.   .10

 2009 ل�شنة   )10( رقم  للقان�ن  وفقًا  اأّول،  ابتدائي  لقا�صي  اخلام�صة  الدرجة  مرب�ط  بداية  اإلى 
 2009 ل�شنة   )1( رقم  ب�للئحة  املُلحق  املُواطنني  الُق�ش�ة  �ش�ت  وُم�شّ ورواتب  درج�ت  وجدول 

املُ�ش�ر اإليهم�.

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )3(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من االأول من ين�ير 2020، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ

Issue 464 Pages.indd   29 12/17/19   2:29 PM



العدد )4٦4( - ال�سنة )٥3( - 23 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 20 نوفمرب  201٩م 30 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )40( ل�سنة 201٩
برتقيـة

اأع�ساء نيابة
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

لطة  ال�شُّ اأع�ش�ء  �ش�ت  وُم�شّ رواتب  ب�ش�أن   2009 ل�شنة   )10( رقم  الق�نون  على  االطلع  بعد 
الق�ش�ئّية يف اإم�رة دبي،

لطة الق�ش�ئّية يف اإم�رة دبي، وعلى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�ش�أن ال�شُّ
وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2018 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية حُلكومة دبي،

ي�بة الع�ّمة املُواطنني يف  �ش�ت اأع�ش�ء النِّ وعلى اللئحة رقم )3( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وُم�شّ
اإم�رة دبي،

وبن�ًء على تو�شية املجل�ض الق�ش�ئي الإم�رة دبي،

نر�سم ما يلي:
يابة الأُول ترقية وكالء النِّ

املادة )1(
ي�بة االأُول الت�لية اأ�شم�وؤهم: ُيرّقى وكلء النِّ

عبداهلل علي حممــد بن �ش�مليـن ال�شويــدي.   .1

خ�لـــد عبداهلل اأحمـــد �شهيــــل القحطــ�ين.   .2
ح�شن �ش�لح ح�شن �ش�لح الظفري الظفريي.   .3

حممــــد ح�شيـــــن علي ح�شيـــن احلم�دي.   .4
علـي حممـــد خ�طـر زاهــــد احلمـــــ�دي.   .5

جمـــ�ل يـو�شـف حممــــد عبداهلل �شرفــــ�ء.   .6
فريـــــده ث�ين بخيــــت مب�رك ال�شويـــدي.   .7
اآمنــــة �شيف حميـــد بوع�شيــــبه اآل علي.   .8
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ب�ش�ئــــر عـيـــ�شى مـــحمـــــد احلمـــــ�دي.   .9
اأبوبكر اأحمــــد عبداهلل اأحمـــــد احلمـــ�دي.   .10

هيـــــف�ء حممـــــد عبــدالرحمن املرزوقي.   .11
مــــيـــــث�ء عـــلـــــي مبـــــ�رك عـــلـــــي.   .12

اأحمــــد را�شد خميــــ�ض را�شـد ال�شويـــــدي.   .13
وليــــد عبدالعزيــــز حممد عبداهلل النيب�ري.   .14

اأمـــيــــنة مـن�شــــور اإبــراهيــــــم اأهلــــي.   .15
حمـــد عبيــــد �شعيـــــد بن فريــــ�ض الكتبي.   .16

اإبراهيـــــم عبــداهلل غ�نـم �شيـــــف الزع�بي.   .17
اآمنـــــة جمعـــــة ح�شـــن خميـــ�ض بوكت�رة.   .18

ثري� عبــدالرحيــم عبـدالكريــم الزرعــوين.   .19
حن�ن حممد ال�شيد اأحمد عبدالرحيم اله��شمي.   .20

كليـــــثــــم عبـــــداهلل مــــحمـــــد ح�شـــــن.   .21
خلف�ن �شيــــف خلف�ن احلريـــــمل ال�ش�م�شي.   .22

ح�شيـــــن يو�شـــف اأحمـــــد علي عبـــــداهلل.   .23
عيـــ�شى عبداهلل جمـــــعة علي الدو�شـــــري.   .24

ح�شيـــن حممـــد ح�شــــن بن متيـــم التميمي.   .25
غ�نـــــم عبداهلل جمــــعة بن جبــر املهيـري.   .26

حـــمــــدة مــحمـــــد عبدالرحيـــــم اأهــــلي.   .27
ل�شنة 2009  رقم )10(  للقان�ن  وفقًا  ُم�صاِعد،  نيابة  لرئي�ص  الدرجة اخلام�صة  بداية مرب�ط  اإلى 
ي�بة الع�ّمة املُواطنني املُلحق ب�للئحة رقم )3(  �ش�ت اأع�ش�ء النِّ وجدول درج�ت ورواتب وُم�شّ

ل�شنة 2009 املُ�ش�ر اإليهم�.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من االأول من ين�ير 2020، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ
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قرار رقم )21( ل�سنة 201٩
باعتماد

النِّظام الأ�سا�سي ملُوؤ�ّس�سة حمّمد بن را�سد اآل مكتوم
لالأعمال اخلريّية والإن�سانّية

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمّمد  ُموؤ�ّش�شة  ب�إن�ش�ء   1997 ل�شنة   )13( رقم  املر�شوم  على  االطلع  بعد 
للأعم�ل اخلريّية واالإن�ش�نّية وتعديلته،

قررنا ما يلي:
اعتماد النِّظام الأ�سا�سي

املادة )1(
لالأعمال  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمّمد  ملُوؤ�ّس�سة  الأ�سا�سي  »النِّظام  القرار  هذا  مُبوجب  ُيعتمد 

اخلريّية والإن�سانّية« املُلحق، مب� يت�شّمُنه من قواعد واأحك�م.

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 14 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع االأول 1441 هـ
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النِّظام الأ�سا�سي ملُوؤ�ّس�سة حمّمد بن را�سد اآل مكتوم
لالأعمال اخلريّية والإن�سانّية

__________

التعريفات
املادة )1(

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

: دولة االإم�رات العربية املتحدة. الدولة 
مو ح�كم دبي. : �ش�حب ال�شُّ احل�كم 

: ُموؤ�ّش�شة حمّمد بن را�شد اآل مكتوم للأعم�ل اخلريّية واالإن�ش�نّية. املُوؤ�ّش�شة 
: جمل�ض اأمن�ء املُوؤ�ّش�شة. املجل�ض 

: رئي�ض املجل�ض. الرئي�ض 
: ُع�شو املجل�ض. الُع�شو 

: ُمدير ع�م املُوؤ�ّش�شة. املُدير الع�م 

اأهداف واخت�سا�سات املُوؤ�ّس�سة
املادة )2(

تهدف املُوؤ�ّش�شة اإلى تقدمي منوذج ُمتمّيز يف خدمة املُحت�جني وُم�ش�عدِتِهم، ويكون له� يف �شبيل ذلك 
القي�م مب� يلي:

تقدمي املُ�ش�عدات واخلدم�ت االإن�ش�نّية واخلريّية الأي م�شروع اأو جهة خريّية، داخل الدولة اأو    .1
خ�رجه�.

امل�ش�ريع  من  وغريه�  االآب�ر،  وحفر  واملدار�ض  واملُ�شت�شفي�ت  امل�ش�جد  اإن�ش�ء  يف  املُ�ش�همة    .2
اخلريّية التي من �ش�أنه� العمل على تطوير وتنمية املُجتمع�ت اإن�ش�نيً�.

لت والّروابط  االإ�شه�م امل�دي واملعنوي يف جميع جم�الت الرب واأوُجه االإح�ش�ن، وتقوية ال�شِّ   .3
االإن�ش�نّية بني املُوؤ�ّش�شة واملُوؤ�ّش�ش�ت اخلريّية االأخرى.

القي�م ب�أعم�ل االإغ�ثة يف االأم�كن التي تتعّر�ض للكوارث والّنكب�ت.   .4
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اجتماعات املجل�ص
املادة )3(

اأو ن�ئبه يف ح�ل غي�به، مرة واحدة على االأقل كل )4(  يجتمع املجل�ض بدعوة من الرئي�ض،  اأ-  
اأغلبّية  بُح�شور  �شحيحة  اجتم�ع�ُته  وتكون  ذلك،  اإلى  احل�جة  دعت  وُكّلم�  اأ�شهر،  اأربعة 

اأع�ش�ئه، على اأن يكون الّرئي�ض اأو ن�ئبه من بينهم.
ت�ش�وي  وعند  احل��شرين،  االأع�ش�ء  اأ�شوات  ب�أغلبّية  وتو�شي�ته  قراراته  املجل�ض  ُي�شِدر  ب-  

االأ�شوات ُيرّجح اجل�نب الذي منه رئي�ض االجتم�ع.
اجتم�ع�ت  حُل�شور  واالخت�ش��ض  اخلربة  ذوي  من  ُمن��ِشبً�  يراه  من  دعوة  للرئي�ض  يجوز  ج-  

املجل�ض، دون اأن يكون له حق الت�شويت.
ع عليه� رئي�ض االجتم�ع واالأع�ش�ء  ُتّدون قرارات وتو�شي�ت وُمن�ق�ش�ت املجل�ض يف حم��شر ُيوقِّ د-  

رون. احل��شِ
يكون للمجل�ض اأمني لل�شر، يتولى ُمِهّمة توجيه الّدعوة حُل�شور اجتم�ع�ته، وتدوين حم��شر  هـ-  

اجتم�ع�ته، وحفظ قيوده و�ِشِجلته، واأي مه�م اأخرى يتم تكليُفه به� من الرئي�ض.

اخت�سا�سات الرئي�ص
املادة )4(

ُتناط بالرئي�ص املهام وال�صالحّيات التالية:
رئ��شة اجتم�ع�ت املجل�ض.   .1
متثيل املُوؤ�ّش�شة اأم�م الغري.   .2

االإ�شراف الع�م على ُح�شن �شري العمل يف املُوؤ�ّش�شة.   .3
واملُوازنة  احل�ش�ب�ت  ق  ُمدقِّ وتقرير  للمجل�ض،  الدورّية  االجتم�ع�ت  حم��شر  على  الت�شديق    .4

واحل�ش�ب اخلت�مي ال�ّشنوي، وعر�شه على املجل�ض.
اأي مه�م اأو �شلحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه به� من احل�كم.   .5

اخت�سا�سات نائب الرئي�ص
املادة )٥(

من  �شبٍب  الأي  غي�به  اأو  من�شبه  �ُشغور  ح�ل  يف  الرئي�ض  و�شلحّي�ت  مه�م  الرئي�ض  ن�ئب  ُي�ر�ض 
االأ�شب�ب.
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واجبات الأع�ساء
املادة )٦(

يراه من  م م�  ُيقدِّ واأن  املجل�ض،  اأعم�ل  املوا�شيع املطروحة على جدول  ُمن�ق�شة  الُع�شو  على  اأ-  
ُمقرتح�ت ب�ش�أن هذه املوا�شيع اأو االإجراءات املُتعلِّقة بتنفيذه�.

يكون للُع�شو احلق يف اإعط�ء �شوِته ب�ملُوافقة اأو الّرف�ض عند الت�شويت على قرارات وتو�شي�ت  ب-  
اأن يطُلب ت�شجيل اعرتا�شه يف  وله  الّرف�ض،  الت�شويت مبث�بة  وُيعترب االمتن�ع عن  املجل�ض، 

حم�شر االجتم�ع وبي�ن اأ�شب�ب االعرتا�ض.

اإ�ضقاط الُع�ضوّية
املادة )7(
ت�شُقط الُع�شوّية يف املجل�ض يف اأي من احل�الت الت�لية:

الوف�ة.   .1
اال�شتق�لة.   .2

اإذا تخّلف الُع�شو عن ُح�شور اجتم�ع�ت املجل�ض )3( ثلث مرات ُمتت�لية اأو )6( �شت مرات    .3
عة خلل ال�ّشنة الواحدة، دون ُعذر يقبُله املجل�ض. ُمتقطِّ

املُدير العام
املادة )٨(

يكون للُموؤ�ّش�شة ُمدير ع�م، ُيعنّي بقرار من املجل�ض. اأ-  
ُتناط باملُدير العام املهام وال�صالحّيات التالية: ب-  

االإ�شراف املُب��شر على ُح�شن �شري العمل يف املُوؤ�ّش�شة وعلى الع�ملني فيه�.   .1
ي��ش�ت واخلطط والربامج ال�ّشنوّية واملرحلّية التي يعتمده� املجل�ض. ُمت�بعة تنفيذ ال�شِّ   .2

ُم�طبة اجله�ت الر�شمّية وغريه� يف ُكل م� يتعّلق بعمل املُوؤ�ّش�شة.   .3
متثيل املُوؤ�ّش�شة اأم�م اجله�ت الق�ش�ئّية، وتوكيل من يراه ُمن��ِشبً� من املُح�مني.   .4

اإعداد تقرير �شنوي عن اإجن�زات املُوؤ�ّش�شة واأعم�له�، ورفعه اإلى املجل�ض العتم�ده.   .5
اأي مه�م اأخرى تتعّلق ب�أهداف املُوؤ�ّش�شة، يتم تكليُفه به� من املجل�ض اأو الرئي�ض.   .6
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�ُضروط تعيني املُدير العام
املادة )٩(

ُي�صرتط لتعيني املُدير العام، ما يلي:
اأن يكون من ُمواطني الدولة.   .1

اأن يتمّتع ب�الأهلّية الق�نونّية الك�ملة.   .2
اأال يقل ُعمره عن )25( خم�ض وع�شرين �شنة ميلدّية.   .3

ّلة ب�ل�ّشرف اأو  لوك، ومل ي�شبق احُلكم عليه يف جن�ية اأو جرية ُمِ رية وال�شُّ اأن يكون ح�شن ال�شِّ   .4
االأم�نة، م� مل يُكن قد ُرّد اإليه اعتب�ره.

اجلهاز الإداري
املادة )10(

وُحق�قهم  تعيينهم  �ُصروط  حتديد  يتم  املُ�ّظفني،  من  عدد  من  للُم�ؤ�ّص�صة  االإداري  اجلهاز  يتكّ�ن 
وواجب�تهم مُبوجب الئحة يعتمده� املجل�ض لهذه الغ�ية.

ُمتلكات املُوؤ�ّس�سة
املادة )11(

اأموال املُوؤ�ّش�شة املنقولة وغري املنقولة ُملك له�، ولي�ض للرئي�ض اأو اأي من االأع�ش�ء اأو الع�ملني  اأ-  
يف املُوؤ�ّش�شة حقٌّ فيه�.

ال يجوز الت�شرُّف يف اأي من اأموال املُوؤ�ّش�شة املنقولة اأو غري املنقولة ب�لبيع اأو الرهن اأو التن�ُزل  ب-  
ف�ت الق�نونّية اإال بقراٍر من املجل�ض، ومب� يّتفق مع  اأو اال�شتبدال اأو ب�أي نوٍع من اأنواع الت�شرُّ

اأهداف املُوؤ�ّش�شة.

تعديل النِّظام الأ�سا�سي
املادة )12(

ظ�م ُكّلم� دعت احل�جة اإلى ذلك، ب��شتثن�ء م� يتعّلق منه� مبقر  يجوز للمجل�ض تعديل اأحك�م هذا النِّ
املُوؤ�ّش�شة اأو اأهدافه� اأو وجوده�، على اأن يتم اعتم�د هذه التعديلت بقرار من احل�كم.
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قرار اإداري رقم )٦٨4( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

منح بع�ص الأ�سخا�ص �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديلته،  واملوا�شلت  الطرق  هيئة  ب�إن�ش�ء   2005 ل�شنة   )17( رقم  الق�نون  على  االطلع  بعد 
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )3( ل�شنة 2009 ب�ش�أن التعرفة املوحدة ال�شتخدام املوا�شلت 
الع�مة يف اإم�رة دبي، وُي�ش�ر اإليه فيم� بعد بـ »القرار«،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�شلت واعتم�د هيكله� املوؤ�ش�شي والتنظيمي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�شنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�شلت.

قررنا ما يلي:
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
�شفة  القرار،  بهذا  امللحق  اجلدول  يف  الوظيفية  وم�شمي�تهم  اأ�شم�وؤهم  املبّينة  االأ�شخ��ض  ُينح 
ال�شبطية الق�ش�ئية يف اإثب�ت االأفع�ل التي ترتكب من قبل م�شتخدمي ال�شكك احلديدية يف اإم�رة 

دبي ب�ملخ�لفة الأحك�م القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه.

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

يجب على املوظفني املمنوحني �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، 
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االلتزام مب� يلي:
اأحك�م القرار امل�ش�ر اإليه، ومراع�ة االإجراءات املن�شو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.   .1

التحقق من التزام االأ�شخ��ض املخ�طبني ب�أحك�م القرارامل�ش�ر اإليه، ب�لواجب�ت التي يفر�شه�    .2
عليهم، والقرارات ال�ش�درة مبوجبه وعدم م�لفتهم الأحك�مه.

به�، وفقً� للأ�شول  املتعلقة  واالأدلة  املعلوم�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكلفني  �شبط املخ�لف�ت    .3
املرعّية يف هذا ال�ش�أن.

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

اتخ�ذ االإجراءات والتدابري اللزمة للمح�فظة على ك�فة االأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5
حترير حم�شر �شبط ب�لوق�ئع واالإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6

التحلي ب�لنزاهة، واالأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�شوعية.   .7
اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املنوطة بهم.   .8

عدم ا�شتغلل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.   .9

�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

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

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

�شم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البلغ�ت وال�شهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه االأ�شئلة واال�شتي�ش�ح�ت، ودخول االأم�كن املُ�شّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

هذا  اأحك�م  لتنفيذ  اللزمة  االإجراءات  اتخ�ذ  ب�لهيئة  القط�رات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  يتولى 
القرار، مب� يف ذلك:
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اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتم�د من�ذج حم��شر �شبط املخ�لف�ت مب� تت�شمنه من بي�ن�ت اأ�ش��شية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

      
مطر الطاير

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�شدر يف دبي بت�ريخ 4 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 7 ربيع االأول 1441 هـ

Issue 464 Pages.indd   40 12/17/19   2:29 PM



العدد )4٦4( - ال�سنة )٥3( - 23 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 20 نوفمرب  201٩م 41 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية

لالأ�سخا�ص املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

موظف خدمة العملء

موظف خدمة العملء

موظف خدمة العملء

موظف خدمة العملء

موظف خدمة العملء

موظف خدمة العملء

موظف خدمة العملء

موظف خدمة العملء

م�شرف حم�ية االإيرادات

م�شرف حم�ية االإيرادات

مفت�ض تذاكر

مفت�ض تذاكر

مفت�ض تذاكر

مفت�ض تذاكر

مفت�ض تذاكر

20065205

20067456

20069709

20070540

20069964

20071055

20071052

20071373

20080629

10064391

20089116

20089165

20096263

20097914

20099231

الني روز �شوا

كيم اليك�شي�ض م�نزون

ان�شريين� اقوينو �ش�روى

جون ج�ك�ض بورا�ض

اجني�ض ج�فيلو�ش� انريكويز

علي وق�ر حممد وق�ر

اي�شورا  ج�ي��ش�ن توم��ض

جينيفر م�ن�الجن ك�تو

لوفيلين� م�ي ب�جنيلين�ن 

نبيلة علي �شيد علي

حممد �ش�مل الزيودي 

منوي ح�شني عبداهلل

حلمي حيدر الب�شرحي

ف�طمة ح�شن حممد

حممد ن��شر مثنى
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