
T�����������������������������������������

العدد )370( - ال�سنة )47( - 4 ذو القعدة 1434 هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013 م



العدد 370
ال�سنة )47(

4 ذو القعدة 1434 هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013 م



ت�سدر عن:

دائرة ال�سوؤون القانونية حلكومة دبي

هاتف: 3533337 4 971+، فاك�ص: 3537544 4 971+، �ص.ب: 446

دبي - الإمارات العربية املتحدة

E-mail: official.gazette@legal.dubai.gov.ae



العدد )370( - ال�سنة )47( - 4 ذو القعدة  1434هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013م 3 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي 
قوانني

للإدارة  را�شد  بن  محمد  »كلية  م�شمى  ا�شتبدال  2013ب�ش�أن  ل�شنة   )6( رقم  ق�نون   -
احلكومية« بـ »كلية دبي للإدارة احلكومية«.

مرا�سيم
- مر�شوم رقم )20( ل�شنة 2013 ب�ش�أن منح مدير مكتب �ش�حب ال�شمو ن�ئب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي لقب »مع�يل«.
- مر�شوم رقم )21( ل�شنة 2013 بت�شكيل جلنة ق�ش�ئية خ��شة لت�شفية امل�ش�ريع العق�رية 

امللغ�ة يف اإم�رة دبي وت�شوية احلقوق املتعلقة به�.
للتكنولوجي�  احلرة  دبي  مبنطقة  اأر�س  قطعة  ب�إحل�ق   2013 ل�شنة   )22( رقم  مر�شوم   -

والإعلم.
- مر�شوم رقم )23( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�س دبي للت�شميم والأزي�ء.

- مر�شوم رقم )24( ل�شنة 2013ب�ش�أن تنظيم �شرف املركب�ت للع�شكريني املحليني الع�ملني 
يف اإم�رة دبي.

املجل�ص التنفيذي
قرارات

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )23( ل�شنة 2013ب�ش�أن تنظيم اللوح�ت الإر�ش�دية التكميلية 
على الطرق يف اإم�رة دبي.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )24( ل�شنة 2013ب�عتم�د الهيكل التنظيمي ملوؤ�ش�شة الرتخي�س 
بهيئة الطرق واملوا�شلت.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )25( ل�شنة 2013ب�ش�أن امل�ش�جد والأن�شطة الدينية يف اإم�رة 
دبي.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )26( ل�شنة 2013ب�ش�أن اجلمعي�ت اخلريية ومراكز حتفيظ 
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القراآن الكرمي واملوؤ�ش�ش�ت الإ�شلمية يف اإم�رة دبي.
يف  جزئي  بدوام  التعيني  تنظيم  2013ب�ش�أن  ل�شنة   )27( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

حكومة دبي.

�سلطة مدينة دبي املالحية
قرارات

- قرار اإداري رقم )13( ل�شنة 2013ب�ش�أن منح بع�س موظفي �شلطة مدينة دبي امللحية 
�شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي.
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قانون رقم )6( ل�سنة 2013
ب�ساأن ا�ستبدال م�سمى

»كلية محمد بن را�سد لالإدارة احلكومية« بـ »كلية دبي لالإدارة احلكومية«
__________

نحن  محمد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2012 ب�ش�أن كلية دبي للإدارة احلكومية، 

ُن�سدر القانون التايل:
املادة )1(

لالإدارة  دبي  »كلية  مب�شمى  احلكومية«  لالإدارة  را�سد  بن  محمد  »كلية  م�شمى  ُي�شتبدل 
احلكومية« اأينم� ورد يف الق�نون رقم )3( ل�شنة 2012 امل�ش�ر اإليه ويف اأي ت�شريع اآخر معمول به 

يف اإم�رة دبي.

املادة )2(
ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محمد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 11 اأغ�شط�س 2013م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 4 �شوال 1434هـ
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مر�سوم رقم )20( ل�سنة 2013
ب�ساأن

منح مدير مكتب �ساحب ال�سمو نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي لقب »معايل«

__________

نحن  محمد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  ال�شمو  �ش�حب  مكتب  مدير  الفتان،  را�سد  م�سبح  الفريق/  ُينح 
جمل�س الوزراء ح�كم دبي لقب »معايل«.

املادة )2(
ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محمد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 21 يوليو 2013م
املوافــــــــــــــــق 12 رمـــــــــ�ش�ن1434هـ
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مر�سوم رقم )21( ل�سنة 2013
بت�سكيل جلنة ق�سائية خا�سة

لت�سفية امل�ساريع العقارية امللغاة يف اإمارة دبي
وت�سوية احلقوق املتعلقة بها

__________

نحن  محمد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على ق�نون ت�شكيل املح�كم يف اإم�رة دبي رقم )3( ل�شنة 1992 وتعديلته،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 1992 ب�إن�ش�ء املجل�س الق�ش�ئي وتعديلته،

وعلى ق�نون ر�شوم املح�كم رقم )1( ل�شنة 1994 وتعديلته،
وعلى الق�نون رقم )7( ل�شنة 2006 ب�ش�أن الت�شجيل العق�ري يف اإم�رة دبي،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2007 ب�ش�أن ح�ش�ب�ت �شم�ن التطوير العق�ري يف اإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )16( ل�شنة 2007 ب�إن�ش�ء موؤ�ش�شة التنظيم العق�ري،

دبي  اإم�رة  يف  املبدئي  العق�ري  ال�شجل  تنظيم  ب�ش�أن   2008 ل�شنة   )13( رقم  الق�نون  وعلى 
وتعديلته،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�شنة 2010 ب�عتم�د اللئحة التنفيذية للق�نون رقم )13( 
ل�شنة 2008 ب�ش�أن تنظيم ال�شجل العق�ري املبدئي يف اإم�رة دبي،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل اللجنة

املادة)1(
اأ- ُت�شّكل مبوجب هذا املر�شوم جلنة ق�ش�ئية خ��شة ت�شمى »جلنة ت�سفية امل�ساريع العقارية 

امللغاة يف اإمارة دبي وت�سوية احلقوق املتعلقة بها«.
ب- تت�ألف اللجنة من هيئة اأو اأكرث، على اأن ل يقل عدد اأع�ش�ء كل هيئة عن ثلثة ق�ش�ة من مح�كم 

دبي مبن فيهم الرئي�س.
ج- تتم ت�شمية اأع�ش�ء كل هيئة من قبل رئي�س املجل�س الق�ش�ئي.
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اخت�سا�سات اللجنة
املادة )2(

اأ- تخت�س اللجنة مب� يلي:
1-  النظر والف�شل يف الأوامر والطلب�ت والدع�وى التي تن�ش�أ بني املطورين العق�ريني وامل�شرتين 

ويكون محله� اأو �شببه� امل�ش�ريع العق�رية امللغ�ة.
2- ت�شفية امل�ش�ريع العق�رية التي ي�شدر ب�إلغ�ئه� قرار نه�ئي من قبل موؤ�ش�شة التنظيم العق�ري 
وت�شوية  اإليهم�،  امل�ش�ر  التنفيذية  ولئحته   2008 ل�شنة   )13( رقم  الق�نون  لأحك�م  وفقً� 

احلقوق املتعلقة به� بعد خ�شم م�ش�ريف الت�شفية.
�شببه�  اأو  محله�  يكون  التي  والإ�شك�لت  والتظلم�ت  التنفيذية  الإجراءات  ك�فة  يف  البت   -3

امل�ش�ريع العق�رية امللغ�ة. 
ب- يكون للجنة يف �شبيل القي�م ب�مله�م املنوطة به� مبوجب هذا املر�شوم ودومن� ح�شر القي�م مب� 

يلي:
1- ال�شتع�نة ب�خلرباء وال�شت�ش�ريني وعلى وجه اخل�شو�س من دائرة الأرا�شي والأملك.

2- تعيني مدققي احل�ش�ب�ت على نفقة املطور للتدقيق يف املركز امل�يل للم�شروع العق�ري املُلغى، 
والتحقق من املب�لغ املدفوعة للمطور من قبل امل�شرتين اأو املودعة يف ح�ش�ب �شم�ن التطوير 

اخل��س بذلك امل�شروع وكذلك املب�لغ التي مت الت�شرف به�.
3- اإ�شدار الأوامر اإلى اأمني ح�ش�ب �شم�ن امل�شروع اأو املطور، يف اأي اأمر يتعلق بت�شفية امل�شروع 

مب� يف ذلك اإع�دة املب�لغ املودعة يف احل�ش�ب اأو املدفوعة للمطور اإلى اأ�شح�به�.
4- اتخ�ذ ك�فة الإجراءات اللزمة ل�شم�ن حقوق امل�شرتين.

التزام املحاكم
املادة )3(

اأ- يتنع على ك�فة املح�كم يف اإم�رة دبي، مب� فيه� مح�كم مركز دبي امل�يل الع�ملي، نظر اأي طلب 
اإليه� بعد العمل بهذا املر�شوم مم� يدخل يف اخت�ش��س اللجنة، ويتعني عليه�  اأو ادع�ء يقدم 
التوقف عن نظر الطلب�ت والدع�وى التي مت تقديه� اإليه� قبل العمل بهذا املر�شوم واإح�لته� 

اإلى اللجنة.
ب- يوقف تنفيذ الأحك�م التي �شدرت قبل العمل ب�أحك�م هذا املر�شوم عن ك�فة املح�كم يف اإم�رة 
يدخل  عق�ري  م�شروع  اأي  بت�شفية  واملتعلقة  الع�ملي،  امل�يل  دبي  مركز  مح�كم  فيه�  مب�  دبي، 
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�شمن اخت�ش��س اللجنة، وعلى دوائر التنفيذ اإح�لة ملف�ت التنفيذ اإلى اللجنة لتقوم ب�لنظر 
فيه� يف معر�س قي�مه� بت�شفية امل�شروع العق�ري املُلغى وت�شوية احلقوق املتعلقة به.

اإ�سدار الأحكام
املادة )4(

ُت�شدر اللجنة اأحك�مه� ب��شم �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي، وذلك ب�إجم�ع اأو اأغلبية اأع�ش�ئه�. 

قطعية الأحكام وتنفيذها
املادة )5(

تكون الأحك�م والأوامر والقرارات ال�ش�درة عن اللجنة نه�ئية وب�تة وغري ق�بلة للطعن فيه� ب�أي 
طريق من طرق الطعن الع�دية، وتنفذ عن طريق اإدارة التنفيذ مبح�كم دبي.

امل�سادر الواجبة التطبيق
املادة )6(

مع مراع�ة اأحك�م هذا املر�شوم، مت�ر�س اللجنة �شلحي�ته� مبقت�شى:
1- الت�شريع�ت املعمول به� يف اإم�رة دبي.

2- اأحك�م ال�شريعة الإ�شلمية.
3- العرف، اإل اإذا ك�ن مخ�لفً� للت�شريع�ت ال�ش�رية اأو النظ�م الع�م اأو الآداب الع�مة.

4- مب�دئ العدالة الطبيعية واحلق والإن�ش�ف.

الإعفاء من الر�سوم
املادة )7(

ُتعفى اإجراءات ت�شفية امل�ش�ريع العق�رية املُلغ�ة يف اإم�رة دبي والتي تندرج �شمن اخت�ش��س اللجنة 
و�ش�ئر الطلب�ت والدع�وى والأوامر املتعلقة به� من ر�شوم املح�كم.

تقدمي الدعم الإداري
املادة )8(

�شر  اأمني  تعيني  للجنة، مب� يف ذلك  والفني  الإداري  الدعم  اأوجه  ك�فة  تقدمي  دبي  تتولى مح�كم 
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اللجنة وحتديد مه�مه.

الن�سر وال�سريان
املادة )9(

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

محمد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 23 يوليو 2013م
املوافــــــــــــــــق 14 رمـــــــــ�ش�ن1434هـ
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مر�سوم رقم )22( ل�سنة 2013
باإحلاق قطعة اأر�ص مبنطقة دبي احلرة للتكنولوجيا والإعالم

__________

نحن  محمد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطلع على ق�نون منطقة دبي احلرة للتكنولوجي� والإعلم رقم )1( ل�شنة 2000 وتعديلته،

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

 2000 ل�شنة   )1( رقم  الق�نون  مبوجب  املن�ش�أة  والإعلم  للتكنولوجي�  احلرة  دبي  مبنطقة  ُتلحق 
امل�ش�ر اإليه، قطعة الأر�س رقم )14( الواقعة مبنطقة زعبيل الث�نية واملبّينة حدوده� وم�ش�حته� يف 

اخلريطة املُلحقة بهذا املر�شوم.

املادة )2(
املقررة مبوجب  الأحك�م  املر�شوم  امل�دة )1( من هذا  اإليه� يف  امل�ش�ر  الأر�س  قطعة  داخل  ُتطبق 
الق�نون رقم )1( ل�شنة 2000 امل�ش�ر اإليه، ومت�ر�س �شلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجي� والإعلم 

يف تلك القطعة ذات ال�شلحي�ت املقررة له� مبوجب الق�نون �ش�لف الذكر.

املادة )3(
ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محمد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 23 يوليو 2013م
املوافــــــــــــــــق 14 رمـــــــــ�ش�ن1434هـ
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مر�سوم رقم )23( ل�سنة 2013
بت�سكيل

جمل�ص دبي للت�سميم والأزياء
__________

نحن  محمد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطلع على ق�نون منطقة دبي احلرة للتكنولوجي� والإعلم رقم )1( ل�شنة 2000 وتعديلته،
وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،

للتكنولوجي�  احلرة  دبي  مبنطقة  اأر�س  قطعة  ب�إحل�ق   2013 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 
والإعلم،

نر�سم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا املر�شوم، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على خلف ذلك:

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

: املجل�س التنفيذي للإم�رة. املجل�س التنفيذي 
: �شلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجي� والإعلم. ال�شلطة 

: جمل�س دبي للت�شميم والأزي�ء. املجل�س 

ت�سكيل املجل�ص
املادة )2(

اأ- ُي�شّكل مبوجب هذا املر�شوم جمل�س ُي�شمى »جمل�ص دبي للت�سميم والأزياء«، وُيلحق ب�ل�شلطة، 
ب�عتب�ره اأحد الأجهزة الت�بعة له�.
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ب- يتكّون املجل�س من رئي�س ون�ئب للرئي�س وعدد من الأع�ش�ء ل يقل عددهم عن )5( مبن فيهم 
الرئي�س ون�ئب الرئي�س، يتم تعيينهم بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي ملدة ثلث �شنوات ق�بلة 

للتجديد.

اأهداف املجل�ص
املادة )3(

يهدف املجل�س اإلى حتقيق م� يلي:
1- الرتق�ء مبك�نة الإم�رة كوجهة اإقليمية وع�ملية للت�شميم والأزي�ء، ومواكبة التطورات الع�ملية 

يف هذا املج�ل.
2- الرتويج لإم�رة دبي كمركز رئي�س للت�شميم والأزي�ء، وا�شتقط�ب ال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت الع�ملة 

يف هذا املج�ل لتخ�ذ مقر له� يف الإم�رة.
الإم�رة،  يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  والأزي�ء  الت�شميم  �شن�عة  قط�ع  م�ش�همة  �شم�ن   -3
مع  يتم��شى  مب�  فيه�،  والتج�رية  ال�شي�حية  احلركة  تن�شيط  يف  اإيج�بي  ب�شكل  والإ�شه�م 

ا�شرتاتيجية الإم�رة.
4- تطوير الكوادر املحلية املوهوبة يف �شن�عة الت�شميم والأزي�ء.

اخت�سا�سات املجل�ص
املادة )4(

يكون للمجل�س يف �شبيل حتقيق اأهدافه، القي�م ب�مله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
1- ر�شم ال�شي��شة الع�مة، واعتم�د اخلطط ال�شرتاتيجية لرتويج الإم�رة كموقع متميز ل�شن�عة 

الت�شميم والأزي�ء. 
والأزي�ء  الت�شميم  ب�شن�عة  املتخ�ش�شة  والع�ملية  املحلية  واملوؤ�ش�ش�ت  ال�شرك�ت  ا�شتقط�ب   -2
ب�عتب�ره� و�شيلًة فع�لة للت�شويق والرتويج التج�ري، والرتكيز على الأ�شواق املحلية والإقليمية 
والدولية امل�شتهدفة، وذلك من خلل خلق بيئة محفزة للموؤ�ش�ش�ت وال�شرك�ت الع�ملة يف هذا 

املج�ل.
3- اإعداد وتنفيذ ورع�ية الفع�لي�ت املرتبطة مب�ش�ركة �شن�عة ت�شميم امللب�س والأزي�ء يف احلركة 

ال�شي�حية والتج�رية يف الإم�رة.
على  ت�أثريه�  مدى  وقي��س  والأزي�ء،  الت�شميم  ب�شن�عة  املتعلقة  والبحوث  الدرا�ش�ت  اإعداد   -4
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اجلوانب القت�ش�دية والجتم�عية يف الإم�رة. 
5- تنمية وا�شتقط�ب وت�أهيل املوارد الب�شرية املطلوبة لقط�ع الت�شميم والأزي�ء وبخ��شة مواطني 

الدولة، من خلل الربامج التدريبية، وغريه�.
6- دعم ال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت الع�ملة يف جم�ل ت�شميم الأزي�ء املرتبطة ب�لرتاث الوطني للدولة.

و�شوًل  والأزي�ء  الت�شميم  قط�ع  يف  الع�ملة  اجلديدة  وال�شرك�ت  املوؤ�ش�ش�ت  وتطوير  ت�شجيع   -7
للع�ملية.

8- اعتم�د الأنظمة واللوائح والقرارات اللزمة لتحقيق اأهداف املجل�س.
يراه  مبن  وال�شتع�نة  واخت�ش��ش�ته�،  مه�مه�  وحتديد  اللزمة،  العمل  وفرق  اللج�ن  ت�شكيل   -9

من��شبً� من ذوي اخلربة والخت�ش��س، لتقدمي الراأي وامل�شورة له.
10- امل�ش�ركة يف املع�ر�س واملهرج�ن�ت املحلية والإقليمية والدولية املتخ�ش�شة يف جم�ل الت�شميم 

والأزي�ء.
11- اأية مه�م اأخرى ذات �شلة بتحقيق املجل�س للأهداف املن�شو�س عليه� يف هذا املر�شوم.

اجتماعات املجل�ص
املادة )5(

اأ- يعقد املجل�س اجتم�ع�ته بن�ء على دعوة من رئي�شه مرة واحدة على الأقل كل ثلثة اأ�شهر، وكلم� 
دعت احل�جة اإلى ذلك، يف الزم�ن واملك�ن الذين يحددهم�.

ب- يحل ن�ئب رئي�س املجل�س محل رئي�شه يف ح�ل غي�به اأو �شغور من�شبه. 
ج- تكون اجتم�ع�ت املجل�س �شحيحة بح�شور اأغلبية اأع�ش�ئه على اأن يكون رئي�س املجل�س اأو ن�ئبه 

من بينهم. 
د- ي�شدر املجل�س قراراته وتو�شي�ته ب�أغلبية اأ�شوات الأع�ش�ء احل��شرين، وعند ت�ش�وي الأ�شوات 

يرجح اجل�نب الذي منه رئي�س اجلل�شة. 
هـ- تدّون قرارات املجل�س وتو�شي�ته يف مح��شر يوقع عليه� رئي�س اجلل�شة واأع�ش�وؤه احل��شرون.

مقرر املجل�ص
املادة )6(

جل�ش�ته،  مح��شر  وحترير  اجتم�ع�ته،  عقد  اإلى  الدعوة  يتولى  له،  مقررًا  املجل�س  رئي�س  يخت�ر 
ومت�بعة تنفيذ قراراته وتو�شي�ته، واأية مه�م اأخرى يتم تكليفه به� من رئي�س املجل�س.
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نظام عمل املجل�ص
املادة )7(

يف  اأع�ش�ئه  م�ش�ركة  وكيفية  جل�ش�ته،  عقد  اآلية  فيه  يحدد  لعمله،  داخليً�  نظ�مً�  املجل�س  ي�شع 
من�ق�ش�ته، وحتديد مه�مهم وواجب�تهم. 

اجلهاز التنفيذي للمجل�ص
املادة )8(

اأ- يكون للمجل�س جه�ز تنفيذي يت�ألف من عدد من املوظفني املخت�شني.
لهذه  املجل�س  ي�شعه  نظ�م  مبوجب  للمجل�س  التنفيذي  اجله�ز  واخت�ش��ش�ت  مه�م  حُتّدد  ب- 

الغ�ية.
ج- يتم حتديد حقوق وواجب�ت موظفي املجل�س، واآلية تعيينهم مبوجب قرار ي�شدره املجل�س.

التعاون مع املجل�ص
املادة )9(

له،  الدعم  اأوجه  ك�فة  وتقدمي  املجل�س  مع  الت�م  التع�ون  الإم�رة  ك�فة اجله�ت احلكومية يف  على 
وتزويده بك�فة الوث�ئق والبي�ن�ت واملعلوم�ت والإح�ش�ئي�ت والدرا�ش�ت التي يطلبه�، والتي يراه� 

لزمة لإجن�ز امله�م املنوطة به مبوجب هذا املر�شوم.

املوارد املالية للمجل�ص
املادة )10(

تتكّون املوارد امل�لية للمجل�س مم� يلي:
1- الأموال املخ�ش�شة له من قبل ال�شلطة.

2- العوائد الن�جتة عن قي�م املجل�س ب�مله�م املنوطة به مبوجب هذا املر�شوم.
3- املنح والهب�ت والتربع�ت التي يقره� املجل�س.

4- اأية موارد اأخرى يوافق عليه� املجل�س.
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الن�سر وال�سريان
املادة )11(

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

محمد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 23 يوليو 2013م
املوافــــــــــــــــق 14 رمــــــــ�ش�ن 1434هـ
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مر�سوم رقم )24( ل�سنة 2013
ب�ساأن

تنظيم �سرف املركبات للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي
__________

نحن  محمد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطلع على الق�نون رقم )6( ل�شنة 2012 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرية للع�شكريني املحليني 
الع�ملني يف اإم�رة دبي،

املحليني  الع�شكريني  املوظفني  وامتي�زات  رواتب  بتحديد   2007 ل�شنة   )3( رقم  املر�شوم  وعلى 
الع�ملني يف حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )4( ل�شنة 2007 ب�ش�أن املوظفني الع�شكريني املحليني الع�ملني يف 
حكومة دبي وتعديلته،

نر�سم ما يلي:
ا�سم املر�سوم

املادة )1(
يف  العاملني  املحليني  للع�سكريني  املركبات  �سرف  تنظيم  »مر�سوم  املر�شوم  هذا  ُي�شّمى 

اإمارة دبي رقم )24( ل�سنة 2013«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا املر�شوم، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

: الق�نون رقم )6( ل�شنة 2012 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرية للع�شكريني املحليني  الق�نون 
الع�ملني يف اإم�رة دبي.

: اأية جهة ع�شكرية اأو مدنية نظ�مية تخ�شع لأحك�م الق�نون. الدائرة 
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: ق�ئد ع�م اأو مدير ع�م الدائرة ومن يف حكمهم�. املدير الع�م 
اإحدى الوظ�ئف الواردة �شمن موازنة الدائرة، ويحمل اإحدى  : كل من ي�شغل  املنت�شب 

الرتب الع�شكرية، وي�شمل الذكر والأنثى.
والعلوة  الأ�ش��شي  الراتب  من  يتكون  والذي  للمنت�شب،  ال�شهري  الراتب   : الراتب الإجم�يل 

الع�مة.

�سرف املركبات
املادة )3(

اأ- ُي�شرف للمنت�شب الذي ي�شغل اأي من املن��شب املحددة يف اجلدول الت�يل مركبة لأداء مه�مه 
الر�شمية، تع�دل قيمته� املب�لغ املبّينة اإزاء كلِّ من�شب:

مدة ا�ستعمال 
املركبة 

)بال�سنوات(

احلد الأق�سى 
لقيمة املركبة 

)بالدرهم(
املن�سب

ق�ئد ع�م �شرطة دبي

ن�ئب ق�ئد ع�م �شرطة دبي/ مدير ع�م الدائرة

ن�ئب مدير ع�م الدائرة/ مدير اإدارة ع�مة/ م�ش�عد مدير ع�م الدائرة

ن�ئب اأو م�ش�عد مدير اإدارة ع�مة/ ن�ئب م�ش�عد مدير ع�م الدائرة 

 مدير مركز اأمني

مدير اإدارة فرعية )ممن تتطلب مه�م عمله ا�شتعم�ل مركبة(

ن�ئب مدير مركز اأمني

ن�ئب مدير اإدارة فرعية )ممن تتطلب مه�م عمله ا�شتعم�ل مركبة(

رئي�س ق�شم )ممن تتطلب مه�م عمله ا�شتعم�ل مركبة(

اأي منت�شب ل ي�شغل املن��شب الواردة يف هذا اجلدول )ممن تتطلب 

مه�م عمله ا�شتعم�ل مركبة(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

غري محددة

3

4

5

5

5

5

5

5

5

غري محددة

450.000

450.000

350.000

250.000

250.000

200.000

200.000

150.000

120.000

م
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ب- اإذا مت نقل املنت�شب الذي �شرفت له املركبة اإلى من�شب اأعلى اأو اأقل من املن��شب املحددة يف 
اجلدول امل�ش�ر اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة خلل املدة املحددة ل�شتعم�ل املركبة، ف�إنه 
ا�شتعم�ل ذات املركبة  للمنت�شب ال�شتمرار يف  ال�شم�ح  اإم�  الع�م يف هذه احل�لة  للمدير  يكون 
للمن�شب  املحدد  املبلغ  قيمته�  تع�دل  اأو �شرف مركبة  املحددة ل�شتعم�له�  املدة  انته�ء  حلني 

املنقول اإليه املنت�شب.
ج- ُيقتطع من الراتب الإجم�يل للمنت�شب الذي ي�شغل اأي من املن��شب املحددة يف اجلدول الت�يل 
كلٍّ  اإزاء  املبّينة  املب�لغ  امل�دة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  لأحك�م  وفقً�  مركبة  له  خ�ش�شت  والذي 

منه�:

د- يجوز للمدير الع�م اإعف�ء بع�س املن��شب امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة )ج( من هذه امل�دة من قيمة 
ي�شدر  التي  وال�شرتاط�ت  للمع�يري  وفقً�  وذلك  من�شب،  كل  اإزاء  املبنّي  ال�شهري  ال�شتقط�ع 

بتحديده� قرار من املدير الع�م.

ملكية املركبة
 املادة )4(

اأ- ُت�شّجل املركبة بت�ريخ �شرفه� للمنت�شب ب��شم الدائرة التي يتبع له�.
ب- يجوز للمنت�شب الذي ي�شتخدم املركبة املخ�ش�شة له من قبل الدائرة التقدم بطلب �شرائه� 
بقيمته� ال�شوقية مخ�شومً� منه� م� ن�شبته 20% بعد انته�ء املدد املبّينة يف اجلدول امل�ش�ر اإليه 

قيمة ال�ستقطاع 
ال�سهري

)بالدرهم(
املن�سب

اأو م�ش�عد مدير  اإدارة ع�مة/ م�ش�عد مدير ع�م الدائرة/ ن�ئب  مدير 
اإدارة ع�مة/ ن�ئب م�ش�عد مدير ع�م الدائرة

مدير اإدارة فرعية/ مدير مركز اأمني
ن�ئب مدير اإدارة فرعية/ ن�ئب مدير مركز اأمني، وكل من تتطلب مه�م 

عمله ا�شتعم�ل مركبة من روؤ�ش�ء الأق�ش�م فم� دون

1

2
3

1500

1200
800

م
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يف الفقرة )اأ( من امل�دة )3( من هذا املر�شوم.
اإلى التق�عد، ف�إنه مُتنح له املركبة يف هذه احل�لة  اإح�لة املنت�شب برتبة لواء فم� فوق  اإذا مت  ج- 
اإليه يف الفقرة )اأ( من امل�دة )3( من هذا  حتى ولو مل يكمل املدة املبّينة يف اجلدول امل�ش�ر 

املر�شوم.

نفقات ا�ستخدام املركبة
املادة )5(

تتحمل الدائرة التي يتبع له� املنت�شب والذي ُت�شرف له املركبة وفقً� لأحك�م هذا املر�شوم نفق�ت 
الع�م  املدير  ويحدد  الوقود،  من  ا�شتهلكه�  وكذلك  و�شي�نته�  عليه�  والت�أمني  املركبة  ت�شجيل 
بقرار ي�شدر عنه يف هذا ال�ش�أن املخ�ش�س ال�شهري ل�شتهلك الوقود للمنت�شب الذي �شرفت له 

املركبة.

ا�سرتداد املركبة
املادة )6(

اإليه يف  امل�ش�ر  املحددة يف اجلدول  املن��شب غري  اأي من  ل�شغل  تكليفه  اأو  املنت�شب  نقل  اإذا مت  اأ- 
الفقرة )اأ( من امل�دة )3( من هذا املر�شوم، اأو اإلى وظيفة ل يتطلب القي�م به� ا�شتعم�ل مركبة، 
فعلى املنت�شب يف هذه احل�لة اإع�دة املركبة اإلى الدائرة ب�حل�لة التي ك�نت عليه� بت�ريخ النقل 

اأو التكليف. 
ب- اإذا انتهت خدمة املنت�شب لأي �شبب ك�ن، اأو مت نقله اإلى جهة اأخرى يف حكومة دبي اأو خ�رجه�، 
خلل املدد املبينة يف اجلدول امل�ش�ر اإليه يف الفقرة )اأ( من امل�دة )3( من هذا املر�شوم، اأو 
بعد انته�ئه� دون اأن يتقّدم بطلب �شراء املركبة التي ك�ن ي�شتعمله� وفقً� لأحك�م امل�دة )4( من 
هذا املر�شوم، ف�إنه يجب عليه اإع�دة املركبة اإلى الدائرة ب�حل�لة التي ك�نت عليه� بت�ريخ انته�ء 

خدمته.

ا�ستخدام املركبة من قبل املنت�سب املعار
املادة )7(

اإذا مت اإع�رة املنت�شب للعمل لدى اإحدى الدوائر  مع مراع�ة اأحك�م امل�دة )4( من هذا املر�شوم، 
اخل��شعة للق�نون اأو اأية جهة ت�بعة حلكومة دبي بذات الرتبة الع�شكرية التي يتمتع به� قبل �شدور 
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قرار الإع�رة، فيجوز للدائرة متكني املنت�شب من ا�شتخدام املركبة.

ا�ستخدام املركبات من قبل بع�ص املنت�سبني
املادة )8(

يجوز للدائرة توفري مركبة اأو و�شيلة موا�شلت من��شبة ل�شتخدامه� من قبل بع�س املنت�شبني الذين 
مل ي�شرف لهم مركب�ت وفقً� لأحك�م هذا املر�شوم اإذا دعت ح�جة العمل لذلك.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )9(

ُي�شدر املدير الع�م القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا املر�شوم.

الإلغاءات
املادة )10(

املُ�ش�ر   2007 ل�شنة   )4( رقم  التنفيذي  املجل�س  وقرار   2007 ل�شنة   )3( رقم  املر�شوم  ُيلغى  اأ- 
اإليهم�.

ب- ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا املر�شوم.

الن�سر وال�سريان
املادة )11(

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

محمد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 11 اأغ�شط�س 2013م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 4 �شوال 1434هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )23( ل�سنة 2013
ب�ساأن

تنظيم اللوحات الإر�سادية التكميلية على الطرق يف اإمارة دبي
__________

نحن   حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )17( ل�شنة 2005 ب�إن�ش�ء هيئة الطرق واملوا�شلت،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�شنة 2008 ب�إن�ش�ء دائرة ال�شوؤون الق�نونية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�ش�أن ت�شعري اخلدم�ت احلكومية يف اإم�رة دبي،

وعلى الق�نون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�ش�أن اإدارة الأموال الع�مة حلكومة دبي وتعديلته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )13( ل�شنة 2010 ب�ش�أن اعتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق 

واملوا�شلت،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك: 

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

: هيئة الطرق واملوا�شلت. الهيئة 
: رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة. رئي�س جمل�س الإدارة 

: موؤ�ش�شة املرور والطرق ب�لهيئة. املوؤ�ش�شة 
الع�مة  واملوؤ�ش�ش�ت  والهيئ�ت  احلكومية  والدوائر  الوزارات  وت�شمل   : اجلهة احلكومية 
اإلى ال�شلط�ت واملوؤ�ش�ش�ت  اإ�ش�فة  الحت�دية واملحلية وم� يف حكمه� 
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امل�شرفة على املن�طق احلرة مب� فيه� مركز دبي امل�يل الع�ملي ومن�طق 
التطوير اخل��شة يف الإم�رة.

: اجلهة احلكومية اأو املن�ش�أة اخل��شة التي ي�شّرح له� من قبل املوؤ�ش�شة  امل�شّرح له 
برتكيب اللوحة الإر�ش�دية التكميلية �شواء ب�شكل دائم اأو موؤقت على 

الطرق يف الإم�رة.
: الوثيقة ال�ش�درة عن املوؤ�ش�شة للم�شرح له والتي تت�شمن موافقته�  الت�شريح 

على تركيب اللوحة الإر�ش�دية التكميلية يف املواقع املحددة فيه�.
: لوحة خلفيته� ملونة، م�شنوعة مبوا�شف�ت ومق��ش�ت خ��شة حتدده�  اللوحة الإر�ش�دية التكميلية 
على  تو�شع  لديه�،  املطبقة  وال�شرتاط�ت  للمع�يري  وفقً�  املوؤ�ش�شة 
الثق�فية  املواقع  اإلى  اإر�ش�د اجلمهور  الإم�رة بهدف  اأحد الطرق يف 
وال�شي�حية والتج�رية واخلدمية ومواقع الفع�لي�ت واملع�ر�س وغريه� 

من املواقع احليوية يف الإم�رة، وتكون لوحة دائمة اأو موؤقتة.
: اللوحة الإر�ش�دية التكميلية امل�شّرح بو�شعه� من قبل املوؤ�ش�شة ملدة  اللوحة الدائمة 

�شنة ف�أكرث.
: اللوحة الإر�ش�دية التكميلية امل�شّرح بو�شعه� من قبل املوؤ�ش�شة ملدة  اللوحة املوؤقتة 

تقل عن �شنة. 
والفرعي  الرئي�شي  الطريق  وي�شمل  الع�م،  لل�شري  مفتوح  �شبيل  كل   : الطريق 
والتق�طع�ت  والأنف�ق  واجل�شور  الع�مة  واملي�دين  وال�شكك  والث�نوي 
واجلزر الو�شطية واملواقف الع�مة والأر�شفة ومع�بر امل�ش�ة والقنوات 
امل�ئية امللحية والأر�شفة البحرية وكذلك الطرق احلرة وال�شري�نية 

والطرق املحلية والتجميعية.
: الطرق الرئي�شية التي تخدم احلركة املرورية يف الإم�رة. الطرق احلرة وال�شري�نية 

املن�ش�آت  اأم�م مداخل ومخ�رج  املرورية  التي تخدم احلركة  الطرق   : الطرق املحلية والتجميعية 
واملجمع�ت ال�شكنية والتج�رية وال�شن�عية.

: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتب�ري املعتمد من قبل الهيئة للقي�م بك�فة  املق�ول 
الأعم�ل املتعلقة برتكيب واإزالة و�شي�نة اللوحة الإر�ش�دية التكميلية.
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اأهداف القرار
املادة )2(

يهدف هذا القرار اإلى حتقيق م� يلي:
1- ت�شهيل عملية الإر�ش�د اإلى املواقع الثق�فية وال�شي�حية والتج�رية واخلدمية وغريه� من املواقع 

احليوية يف الإم�رة.
امل�شّرح  الأم�كن  الإم�رة، من خلل حتديد  يف  الع�مة  وال�شلمة  الع�م  املظهر  على  احلف�ظ   -2

بو�شع اللوحة الإر�ش�دية التكميلية فيه�، وحتديد موا�شف�ت تلك اللوح�ت.
3- تنظيم اآلية و�شع اللوحة الإر�ش�دية التكميلية الواقعة �شمن حرم الطريق يف الإم�رة.

نطاق التطبيق
املادة )3(

وُت�شتثنى  الإم�رة،  يف  اخل��شة  املن�ش�آت  وعلى  احلكومية  اجله�ت  على  القرار  هذا  اأحك�م  ُتطبق 
اجله�ت احلكومية من الأحك�م اخل��شة بتجديد الت�ش�ريح ور�شوم اإ�شداره� وجتديده�. 

ت�سميم وتركيب اللوحة الإر�سادية التكميلية
املادة )4(

واملع�يري  لل�شروط  وفقً�  التكميلية  الإر�ش�دية  اللوحة  واإزالة  و�شي�نة  وتركيب  ت�شميم  يتم  اأ- 
واملوا�شف�ت الفنّية املحددة يف دليل و�ش�ئل التحكم املرورية املُعد من املوؤ�ش�شة.

اللوحة  واإزالة  وت�شليح  وتركيب  وت�شنيع  ت�شميم  ب�أعم�ل  يقوم  اأن  له  امل�شّرح  على  يجب  ب- 
الإر�ش�دية التكميلية عن طريق اأحد املق�ولني.

املحظورات 
املادة )5(

يف  الطريق  على  تكميلية  اإر�ش�دية  لوحة  اأية  و�شع  اعتب�ري  او  طبيعي  �شخ�س  اأي  على  ُيحظر  اأ- 
الإم�رة، اإل بعد احل�شول على ت�شريح م�شبق بذلك من املوؤ�ش�شة.

قبل  من  له  املحدد  املوقع  غري  يف  التكميلية  الإر�ش�دية  اللوحة  و�شع  له  امل�شرح  على  ُيحظر  ب- 
املوؤ�ش�شة.
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�سروط منح الت�سريح 
املادة )6(

ي�شرتط ملنح الت�شريح م� يلي:
1- اأن يكون ط�لب الت�شريح جهة حكومية اأو من�ش�أة خ��شة مرخ�شة يف الإم�رة.

2- اأن تت�شمن اللوحة الإر�ش�دية التكميلية ا�شم و�شع�ر امل�شّرح له.
3- اأن ل تت�شمن اللوحة الإر�ش�دية التكميلية اأية دللت اإعلنية جت�رية.

4- كت�بة ن�س اللوحة الإر�ش�دية التكميلية ب�للغة العربية، ويجوز ا�شتخدام لغة اأجنبية اأخرى اإلى 
املوا�شف�ت  فيه  تراعى  واأن  بلغة �شحيحة  اللوحة  كت�بة ن�س  كلت� احل�لتني يجب  ج�نبه�، ويف 

واملق��ش�ت التي حتدده� املوؤ�ش�شة �شواء من حيث نوع اخلط اأو حجمه.
للكت�بة يف  املخ�ش�شة  الكلية  امل�ش�حة  العربية عن 50% من  للغة  املخ�ش�شة  امل�ش�حة  تقل  األ   -5

اللوحة الإر�ش�دية التكميلية.
6- األ تت�شمن اللوحة الإر�ش�دية التكميلية اأية اأ�شم�ء اأو اإ�ش�رات اأو دللت تخ�لف اأحك�م ال�شريعة 

الإ�شلمية اأو النظ�م الع�م اأو الآداب الع�مة اأو التق�ليد املرعية يف الدولة.
7- األ يوؤدي و�شع اللوحة الإر�ش�دية التكميلية اإلى حجب املب�ين الدينية اأو الت�ريخية اأو الثق�فية اأو 

مب�ين اجله�ت احلكومية اأو املرافق الع�مة.
8- األ يوؤدي و�شع اللوحة الإر�ش�دية التكميلية اإلى حجب اأية لوحة مرورية اأو اإر�ش�دية تكميلية اأو 

اإعلنية.
9- األ يوؤدي و�شع اللوحة الإر�ش�دية التكميلية اإلى اإع�قة حركة املرور اأو امل�ش�ة اأو حجب النظر عن 

الطريق.
10- عدم الإ�شرار ب�لأ�شخ��س اأو الأموال الع�مة اأو اخل��شة. 

امل�سوؤولية عن تركيب اللوحة الإر�سادية التكميلية
املادة )7(

اأ- ل يرتتب على منح الت�شريح وفق اأحك�م هذا القرار اأو تركيب اللوحة الإر�ش�دية التكميلية اأية 
م�شوؤولية على الهيئة اأو املوؤ�ش�شة.

التكميلية  الإر�ش�دية  اللوحة  امل�شّرح برتكيب  املواقع  و�شي�نة  م�شوؤولية جتهيز  املق�ول  يتحمل  ب- 
فيه�.
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اإجراءات منح الت�سريح 
املادة )8(

ُتتبع الإجراءات الت�لية عند طلب احل�شول على الت�شريح:
1- ُيقّدم طلب احل�شول على الت�شريح اإلى املوؤ�ش�شة وفقً� للنموذج املعد لديه� لهذا الغر�س، مرفقً� 

به امل�شتندات والبي�ن�ت املطلوبة.
2- تتولى املوؤ�ش�شة درا�شة الطلب والتحقق من ا�شتيف�ئه لل�شروط املطلوبة، والبت فيه خلل )10( 
ع�شرة اأي�م عمل من ت�ريخ تقديه، ويف جميع الأحوال يجب اأن يبلغ ط�لب الت�شريح ب�لقرار 

ال�ش�در عن املوؤ�ش�شة، واأن يكون قراره� م�شببً� اإذا ك�ن ب�لرف�س.
3-  يف ح�ل ا�شتيف�ء الطلب لل�شروط املعتمدة، ت�شدر املوؤ�ش�شة موافقة مبدئية حتدد فيه� املواقع 
التي يجوز و�شع اللوحة الإر�ش�دية التكميلية فيه�، وموا�شف�ت اللوحة، وم�ش�حته�، وغريه� من 

البي�ن�ت الأ�ش��شية الأخرى.
4- بعد احل�شول على املوافقة املبدئية من املوؤ�ش�شة، يقوم امل�شّرح له ب�حل�شول على �شه�دة عدم 

املم�نعة من اجله�ت املعنّية يف الإم�رة وتقديه� للموؤ�ش�شة لتتولى بدوره� اإ�شدار الت�شريح.
5- يتم جتديد الت�شريح، وفقً� للإجراءات املعتمدة لدى املوؤ�ش�شة يف هذا ال�ش�أن، على اأن يتم تقدمي 

طلب التجديد خلل )30( ثلثني يومً� قبل انته�ء مدة الت�شريح. 

مدة الت�سريح 
املادة )9(

تكون مدة الت�شريح كم� يلي:
1- �شنة واحدة تبداأ من ت�ريخ �شدور الت�شريح ب�لن�شبة للوح�ت الدائمة.

2- املدة املحددة يف الت�شريح ب�لن�شبة للوح�ت املوؤقتة.

مواقع اللوحة الإر�سادية التكميلية
املادة )10(

تتولى املوؤ�ش�شة حتديد املواقع امل�شّرح بو�شع اللوحة الإر�ش�دية التكميلية فيه�، وذلك مب� يتفق مع 
املوا�شف�ت واملق�يي�س الفنية املعتمدة لديه� يف هذا ال�ش�أن. 



العدد )370( - ال�سنة )47( - 4 ذو القعدة  1434هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013م 28 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

تكلفة اللوحة الإر�سادية التكميلية
املادة )11(

يتحمل امل�شّرح له تكلفة ت�شميم وت�شنيع وتركيب اللوحة الإر�ش�دية التكميلية وكذلك تكلفة اإزالته� 
عند انته�ء مدة الت�شريح، ب�لإ�ش�فة اإلى حتمله تكلفة م� يلي:

1- تغيري اللوحة الإر�ش�دية التكميلية اأو تعديله� اأو نقله� من موقع اإلى اآخر. 
2- اإ�شلح اللوحة الإر�ش�دية التكميلية املت�شررة بغ�س النظر عن اجلهة املت�شببة ب�إحل�ق ال�شرر 

به�.

التزامات امل�سّرح له
املادة )12(

يلتزم امل�شّرح له مب� يلي:
1- عدم ا�شتخدام اللوحة الإر�ش�دية التكميلية يف غري الأغرا�س امل�شّرح به�، كو�شع اأي �شع�ر اأو 

علمة ت�شويقية عليه�.
اأحد  خلل  من  الت�شريح  مدة  طول  التكميلية  الإر�ش�دية  اللوحة  واإ�شلح  و�شي�نة  تركيب   -2

املق�ولني.
3- اإزالة اللوحة الإر�ش�دية التكميلية عن طريق اأحد املق�ولني خلل املهلة التي حتدده� املوؤ�ش�شة، 

وذلك يف احل�لت الت�لية:
اأ- انته�ء مدة الت�شريح.

ب- مخ�لفة ال�شرتاط�ت وال�شوابط واللتزام�ت املن�شو�س عليه� يف هذا القرار اأو القرارات 
ال�ش�درة مبوجبه اأو الت�شريح.

ج- اإغلق املن�ش�أة ب�شكل نه�ئي.
الإر�ش�دية  اللوحة  و�شع  عند  الع�م  املنظر  ت�شويه  وعدم  وال�شلمة  الأمن  مقت�شي�ت  مراع�ة   -4

التكميلية.
5- ال�شروط وال�شوابط الفنّية وامل�ش�ح�ت واملدد الزمنية املعتمدة من قبل املوؤ�ش�شة واملحددة يف 

الت�شريح.
6- و�شع ا�شم امل�شرح له و�شع�ره والرقم الذي حتدده املوؤ�ش�شة يف هذا ال�ش�أن على اللوحة الإر�ش�دية 

التكميلية.
7- األ حتتوي اللوحة الإر�ش�دية التكميلية على م� يخ�لف اأحك�م ال�شريعة الإ�شلمية اأو النظ�م الع�م 
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اأو الآداب الع�مة اأو التق�ليد املرعية يف الدولة.

اإزالة اللوحة الإر�سادية التكميلية
املادة )13(

اأ- اإذا مل يقم امل�شّرح له ب�إزالة اللوحة الإر�ش�دية التكميلية يف الأحوال املن�شو�س عليه� يف هذا 
القرار وخلل املهلة املحددة من املوؤ�ش�شة، ف�إنه يكون له� اتخ�ذ م� يلزم لإزالة اللوحة ومط�لبة 
امل�شّرح له ب�لإ�ش�فة اإلى الغرام�ت �شداد نفق�ت الإزالة م�ش�فً� اإليه� م� ن�شبته )25%( من تلك 

النفق�ت كم�شروف�ت اإدارية.
ب- يجوز للموؤ�ش�شة يف الأحوال التي تقت�شيه� امل�شلحة الع�مة كح�لة اإع�دة تخطيط املنطقة التي 
اأن تقوم  اأو اخلدم�ت الع�مة،  اأو تزويده� ب�ملرافق  اإر�ش�دية تكميلية  �شرح فيه� برتكيب لوحة 
ب�إع�دة تركيب اللوحة الإر�ش�دية التكميلية يف نف�س املوقع اأو يف موقع اآخر دون حتميل امل�شّرح 

له اأية ر�شوم اأو تك�ليف م�لية جّراء ذلك. 

الر�سوم
املادة )14(

اأ- ت�شتويف الهيئة من املن�ش�آت اخل��شة نظري اإ�شدار الت�شريح الر�شوم املحددة يف اجلدول رقم 
)1( امللحق بهذا القرار.

�شنة  ال�شنة  ك�شر  يعترب  امل�دة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليه�  امل�ش�ر  الر�شوم  ا�شتيف�ء  لغ�ي�ت  ب- 
ك�ملة، وك�شر ال�شهر �شهرًا ك�مًل.

العقوبات
املادة )15(

مع عدم الإخلل ب�أية عقوبة اأ�شد ين�س عليه� اأي قرار اآخر، يع�قب كل من يرتكب اأيً� من املخ�لف�ت 
املحددة يف اجلدول رقم )2( امللحق بهذا القرار ب�لغرامة املبّينة اإزاء كل منه�.

ال�سبطية الق�سائية 
املادة )16(

تكون ملوظفي الهيئة، الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من رئي�س جمل�س الإدارة ب�لتن�شيق مع مدير ع�م 
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دائرة ال�شوؤون الق�نونية حلكومة دبي، �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب 
ب�ملخ�لفة لأحك�م هذا القرار والقرارات والتعليم�ت ال�ش�درة مبوجبه، ويكون لهم يف �شبيل ذلك 

حترير مح��شر ال�شبط اللزمة وال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة.

التظلم
املادة )17(

بحقه  اتخذ  اإجراء  اأو  قرار  اأي  من  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  خطيً�  التظلم  م�شلحة  ذي  لكل  يجوز 
مبوجب هذا القرار وذلك خلل ثلثني يومً� من ت�ريخ اإبلغه به، ويتم البت يف هذا التظلم خلل 
ثلثني يومً� من ت�ريخ تقديه من قبل جلنة ي�شكله� رئي�س جمل�س الإدارة لهذه الغ�ية، ويكون القرار 

ال�ش�در ب�ش�أن هذا التظلم نه�ئيً�.

اأيلولة الر�سوم والغرامات
املادة )18(

توؤول ح�شيلة الر�شوم والغرام�ت واأية بدلت م�لية اأخرى يتم ا�شتيف�وؤه� مبوجب هذا القرار اإلى 
ح�ش�ب اخلزانة الع�مة حلكومة دبي.

توفيق الأو�ساع
املادة )19(

واأحك�مه خلل  يتفق  اأو�ش�عهم مب�  القرار توفيق  ب�أحك�م هذا  امل�شمولة  يجب على ك�فة اجله�ت 
ثلثة اأ�شهر من ت�ريخ العمل به، ويجوز لرئي�س جمل�س الإدارة متديد هذه الفرتة ملدة مم�ثلة.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )20(

ُي�شدر رئي�س جمل�س الإدارة القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

الإلغاءات
املادة )21(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.



العدد )370( - ال�سنة )47( - 4 ذو القعدة  1434هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013م 31 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

الن�سر وال�سريان
املادة )22(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 24 يوليو 2013م
املوافـــــــــــــــق 15 رمـــــــــ�ش�ن 1434هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد ر�سوم اإ�سدار الت�ساريح 
__________

الر�سم البيان

طلب احل�شول على الت�شريح اأو جتديده.
ت�شريح اأو جتديد ت�شريح تركيب لوحة دائمة على الطرق املحلية 

والتجميعية.
الطرق  على  موؤقتة  لوحة  تركيب  ت�شريح  جتديد  اأو  ت�شريح 

املحلية والتجميعية.
ت�شريح اأو جتديد ت�شريح تركيب لوحة دائمة على الطرق احلرة 

وال�شري�نية.
ت�شريح اأو جتديد ت�شريح تركيب لوحة موؤقتة على الطرق احلرة 

وال�شري�نية.

1
2

3

4

5

100 درهم لكل لوحة
15.000 درهم لكل لوحة 

عن كل �شنة
3500 درهم لكل لوحة 

عن كل �شهر
25.000 درهم لكل لوحة 

عن كل �شنة
5000 درهم لكل لوحة 

عن كل �شهر

م



العدد )370( - ال�سنة )47( - 4 ذو القعدة  1434هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013م 33 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

جدول رقم )2(
بتحديد املخالفات والغرامات

__________

الغرامة املخالفة

والتجميعية  املحلية  الطرق  على  تكميلية  اإر�ش�دية  لوحة  تركيب 
دون ت�شريح اأو بعد انته�ء مدته.

وال�شري�نية  احلرة  الطرق  على  تكميلية  اإر�ش�دية  لوحة  تركيب 
دون ت�شريح اأو بعد انته�ء مدته.

مخ�لفة اأي �شرط من �شروط الت�شريح.
ا�شتخدام اللوحة الإر�ش�دية التكميلية يف غري الأغرا�س امل�شّرح 

به�.
الإهم�ل يف �شي�نة اللوحة الإر�ش�دية التكميلية.

املن�شو�س  الأحوال  يف  التكميلية  الإر�ش�دية  اللوحة  اإزالة  عدم 
عليه� يف هذا القرار، اأو بعد انته�ء مدة الت�شريح.

ارتك�ب اأي مخ�لفة لأحك�م هذا القرار من غري املخ�لف�ت الواردة 
يف البنود ال�ش�بقة من هذا اجلدول.

1

2

3
4

5
6

7

20.000 درهم

20.000 درهم

10.000 درهم
10.000 درهم

10.000 درهم
10.000 درهم

5000 درهم

م
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )24( ل�سنة 2013
باعتماد

الهيكل التنظيمي ملوؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق واملوا�سالت
__________

نحن   حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )17( ل�شنة 2005 ب�إن�ش�ء هيئة الطرق واملوا�شلت،

وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديلته،
الطرق  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملوا�شلت واعتم�د هيكله� املوؤ�ش�شي والتنظيمي،
الطرق  بهيئة  الرتخي�س  موؤ�ش�شة  ب�إن�ش�ء   2008 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملوا�شلت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )13( ل�شنة 2008 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي ملوؤ�ش�شة الرتخي�س 

بهيئة الطرق واملوا�شلت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )13( ل�شنة 2010 ب�ش�أن اعتم�د الهيكل التنظيمي الع�م لهيئة 

الطرق واملوا�شلت،
التنظيمية  الهي�كل  اعتم�د  منهجية  ب�ش�أن   2012 ل�شنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجه�ت احلكومية يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُيعتمد الهيكل التنظيمي ملوؤ�ش�شة الرتخي�س الت�بعة لهيئة الطرق واملوا�شلت املُلحق بهذا القرار.

املادة )2(
يكون لرئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شلت اإ�شدار القرارات اللزمة 
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امل�شمولة  التنظيمية  الوحدات  مله�م  الوظيفية  الأو�ش�ف  اعتم�د  ذلك  يف  مب�  القرار،  هذا  لتنفيذ 
ب�لهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب اأحك�مه.

املادة )3(
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم )13( ل�شنة 2008 امل�ش�ر اإليه.

املادة )4(
ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 24 يوليو 2013م
املوافــــــــــــــــق 15 رمـــــــــ�ش�ن 1434هـ
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الهيكل التنظيمي ملوؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق واملوا�سالت
__________

 م2013سبتمبر1الموافق  - هـ 1434شوال 25–)47() – السنة370 (العدد 2الجريدة الرسمية - حكومة دبي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

رئيس مجلس اإلدارة 
و المدير التنفيذي 

مؤسسة الترخيص
المدير التنفيذي

إدارة أنشطة النقل التجارية 

قسم سياسات أنشطة النقل 
التجارية 

قسم ترخيص أنشطة النقل 
التجارية

إدارة الرقابة والتفتيش 

قسم رقابة األنشطة 
التجارية 

قسم رقابة مراكز الفحص 
الفني والتفتيش الميداني

قسم رقابة أداء المعاهد 

إدارة ترخيص المركبات

قسم أرقام المركبات 

قسم تسجيل المركبات 

قسم الفحص الفني 
للمركبات 

إدارة ترخيص السائقين 

قسم فحص السائقين 

قسم إصدار رخص القيادة 

قسم تصاريح السياقة

إدارة تدريب وتأهيل 
السائقين

قسم تدريب وتأهيل 
السائقين

قسم تدريب وتأهيل 
الفاحصين والمدربين 

قسم ترخيص المعاهد 

وحدة الجودة والصحة 
والسالمة والبيئة  مكتب المدير التنفيذي 
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )25( ل�سنة 2013
ب�ساأن

امل�ساجد والأن�سطة الدينية يف اإمارة دبي
__________

نحن   حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2011 ب�ش�أن دائرة ال�شوؤون الإ�شلمية  والعمل اخلريي،

وعلى الأمر املحلي رقم )3( ل�شنة 1999 ب�ش�أن تنظيم اأعم�ل البن�ء يف اإم�رة دبي وتعديلته،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
: دائرة ال�شوؤون الإ�شلمية والعمل اخلريي. الدائرة 

والعمل  الإ�شلمية  ال�شوؤون  دائرة  ب�ش�أن   2011 ل�شنة   )2( رقم  الق�نون   : الق�نون 
اخلريي.

: مدير ع�م الدائرة. املدير الع�م 
: املك�ن املخ�ش�س لإق�مة ال�شلوات فيه مب� يف ذلك امل�ش�جد املق�مة من الأفراد  امل�شجد 
حكم  وملحق�ته  امل�شجد  �ش�ح�ت  وت�أخذ  موقوفة،  غري  اأو  موقوفة  اأرا�س  على 

امل�شجد.
اإلق�ء الدرو�س واخلطب واملح��شرات والندوات وامل�ش�بق�ت الدينية، وتنظيم   : الأن�شطة الدينية 
والكتب  ال�شريفة  امل�ش�حف  وتوزيع  الدينية،  واملع�ر�س  املوؤمترات  واإق�مة 
والن�شرات والأقرا�س املدجمة والت�شجيلت ال�شوتية واملرئية، وتقدمي الربامج 
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الدينية التي تن�شر وتبث عرب و�ش�ئل الإعلم املقروءة وامل�شموعة واملرئية.

نطاق ال�سريان
املادة )2(

ت�شري اأحك�م هذا القرار على امل�ش�جد الق�ئمة اأو التي �شتق�م يف الإم�رة، وعلى الأن�شطة الدينية 
التي يتم اإق�مته� يف الإم�رة.

اإن�ساء امل�سجد
املادة )3(

مع عدم الإخلل ب�ل�شلحي�ت املقررة للجه�ت املخت�شة ب�لإ�شراف على اأعم�ل البن�ء يف الإم�رة، 
يجب على اأي �شخ�س يرغب ب�إن�ش�ء اأي م�شجد يف الإم�رة اأو اإدخ�ل اأية تعديلت على ت�شميم�ته اأو 
مخطط�ته اأو القي�م ب�أي عمل من اأعم�ل �شي�نته، احل�شول على املوافقة اخلطية امل�شبقة على ذلك 

من الدائرة، وا�شتيف�ء ال�شوابط وال�شروط التي تقرره� يف هذا ال�ش�أن.

اخت�سا�سات الدائرة
املادة )4(

لغ�ي�ت هذا القرار، تتولى الدائرة امله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
1- ت�شجيع اأفراد املجتمع على بن�ء امل�ش�جد.

2- منح املوافق�ت والت�ش�ريح اللزمة لبن�ء امل�ش�جد، ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة.
3- و�شع ال�شرتاط�ت واملتطلب�ت اخل��شة ببن�ء امل�ش�جد، والإ�شراف على تطبيقه� ب�لتن�شيق مع 

اجله�ت املخت�شة ب�لإ�شراف على اأعم�ل البن�ء يف الإم�رة.
4- الإ�شراف والرق�بة على امل�شجد، والق�ئمني على اإدارته والع�ملني فيه.

5- الإ�شراف على الأن�شطة الدينية والرق�بة عليه� وترخي�شه�.

قيد امل�سجد
املادة )5(

ُيقّيد امل�شجد وقفً� ب��شم الدائرة وحتت اإدارته�، ويحظر الت�شرف فيه ب�أي �شكل من الأ�شك�ل اإل 
بعد احل�شول على موافقة الدائرة اخلطية امل�شبقة على ذلك.
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ت�سليم امل�سجد
املادة )6(

على املتربع ببن�ء امل�شجد ت�شليمه للدائرة بعد النته�ء من بن�ئه، وللدائرة الت�شريح لأي �شخ�س اأو 
جهة ب�لإ�شراف على امل�شجد واإدارته، ويكون للدائرة اإلغ�ء هذا الت�شريح يف اأي وقت وذلك مبوجب 

قرار ي�شدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير الع�م.

الأفعال املحظورة
املادة )7(

ُيحظر القي�م ب�أي فعل من الأفع�ل الت�لية داخل امل�شجد:
اأو  الإق�مة  اأو  الأذان  الأ�شك�ل وعلى وجه اخل�شو�س  �شكل من  ب�أي  امل�شجد  �شوؤون  التدخل يف   -1

ال�شلة اأو اخلط�بة اأو اإلق�ء الدرو�س وذلك من غري املرخ�س لهم من الدائرة.
2- ا�شتخدام مكربات ال�شوت خلفً� لل�شوابط املقررة من قبل الدائرة يف هذا اخل�شو�س.

3- الإخلل ب�أمن و�شكينة امل�شجد وحرمته.
4- اإحل�ق ال�شرر ب�مل�شجد اأو ب�أي من موجوداته اأو مقتني�ته اأو ملحق�ته.

5- ا�شتغلل امل�شجد يف غري الأوجه املقررة �شرعً�.
6- الت�شول.

الأفعال املقيدة
املادة )8(

مع مراع�ة امل�دة )10( من الق�نون، ُيحظر مب��شرة اأي فعل من الأفع�ل الت�لية داخل امل�شجد اإل 
بعد احل�شول على املوافقة اخلطية امل�شبقة من الدائرة:

1- اإق�مة الأن�شطة الدينية وامل�ش�بق�ت الثق�فية.
2- اإق�مة حلق�ت التعليم.

3- اإحي�ء املن��شب�ت الدينية اأو تنظيم الجتم�ع�ت وغريه�.
4- اإن�ش�ء املكتب�ت.

5- و�شع الإعلن�ت واملن�شورات وم� �ش�بهه�.
6- النوم والأكل.

7- اأية اأفع�ل اأخرى يحدده� املدير الع�م.
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العاملون بامل�سجد
املادة )9(

يجب على الق�ئمني ب�لإ�شراف على امل�شجد واإدارته اإخط�ر الدائرة عند تعيني اأي �شخ�س اأيً� ك�نت 
وظيفته اأو تكليف اأي جهة للعمل داخل امل�شجد �شواء ب�شفة دائمة اأو موؤقتة، ويكون للدائرة املوافقة 

على هذا التعيني اأو رف�شه، وذلك وفقً� لل�شرتاط�ت املعتمدة لديه� يف هذا ال�ش�أن.

الأن�سطة الدينية
املادة )10(

ُيحظر على اأي فرد اأو جهة تنظيم اأو اإق�مة اأي ن�ش�ط ديني ب�لإم�رة اإل بعد احل�شول على موافقة 
الدائرة اخلطية امل�شبقة على ذلك وا�شتيف�ء ال�شوابط وال�شروط املعتمدة لديه� يف هذا ال�ش�أن. 

ترخي�ص الأن�سطة الدينية
املادة )11(

اأ- ُيقدم طلب ترخي�س اإق�مة الن�ش�ط الديني اإلى الدائرة، لتتولى اتخ�ذ قراره� ب�ش�أن هذا الطلب 
خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ تقديه له�، ويعترب الطلب مرفو�شً� اإذا مل ي�شدر القرار 

خلل هذه املدة.
ب- حُتدد الدائرة امل�شتندات والوث�ئق الواجب اإرف�قه� ب�لطلب امل�ش�ر اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه 

امل�دة.

اجلزاءات
املادة )12(

اأ- مع عدم الإخلل ب�أية عقوبة اأ�شد ين�س عليه� اأي قرار اآخر، ُيع�قب كل من يخ�لف اأحك�م هذا 
القرار والقرارات ال�ش�درة تنفيذًا له ب�أي من اجلزاءات الت�لية:

1- الإنذار اخلطي.
األف  ع�شرين   )20.000( على  تزيد  ول  درهم  األف   )1000( عن  تقل  ل  م�لية  غرامة   -2

درهم.
ب- مع عدم الإخلل ب�مل�شوؤولية املدنية اأو اجلزائية عند القت�ش�ء، يف ح�ل مزاولة اأية جهة لأي 
اإلى  وب�لإ�ش�فة  ف�إنه  الدائرة،  من  ترخي�س  بدون  القرار  هذا  ب�أحك�م  امل�شمولة  الأن�شطة  من 
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العقوبة املقررة مبوجب الفقرة )اأ( من هذه امل�دة يجوز للمدير الع�م اإ�شدار قرار ب�إغلق املقر 
املخ�لف.

ال�سبطية الق�سائية
املادة )13(

تكون ملوظفي الدائرة الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من املدير الع�م ب�لتن�شيق مع مدير ع�م دائرة 
ال�شوؤون الق�نونية حلكومة دبي �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت الأفع�ل التي تقع ب�ملخ�لفة 
حترير  ذلك  �شبيل  يف  لهم  ويكون  له،  تنفيذًا  ال�ش�درة  والقرارات  القرار  وهذا  الق�نون  لأحك�م 

مح��شر ال�شبط، وال�شتع�نة ب�جله�ت املخت�شة مب� يف ذلك اأفراد ال�شرطة.

التظلم
املادة )14(

يجوز لكل ذي م�شلحة، التظلم خطيً� للمدير الع�م من القرارات واجلزاءات املتخذة بحقه مبوجب 
اأو فر�س اجلزاء عليه، ويتم  هذا القرار وذلك خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ اتخ�ذ القرار 
البت يف هذا التظلم خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ تقديه من قبل جلنة ي�شكله� املدير الع�م 

لهذه الغ�ية، ويعترب القرار ال�ش�در يف هذا التظلم نه�ئيً�.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )15(

ُي�شدر املدير الع�م القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

الإلغاءات
املادة )16(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.
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الن�سر وال�سريان
املادة )17(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

      
حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم

ويل عهد دبي
رئي�ص املجل�ص التنفيذي

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 24 يوليو 2013م
املوافـــــــــــــــق 15 رمـــــــــ�ش�ن 1434هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )26( ل�سنة 2013
ب�ساأن

اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي
واملوؤ�س�سات الإ�سالمية يف اإمارة دبي

__________

نحن   حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2011 ب�ش�أن دائرة ال�شوؤون الإ�شلمية والعمل اخلريي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

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

: دائرة ال�شوؤون الإ�شلمية والعمل اخلريي. الدائرة 
الإ�شلمية  ال�شوؤون  دائرة  ب�ش�أن   2011 ل�شنة   )2( رقم  الق�نون   : الق�نون 

والعمل اخلريي.
: مدير ع�م الدائرة. املدير الع�م 

: اأية موؤ�ش�شة فردية، اأو جم�عة ذات تنظيم له �شفة ال�شتمرار ملدة  اجلمعية اخلريية 
اأو  طبيعيني  اأ�شخ��س  اأو  �شخ�س  من  توؤلف  معينة،  غري  اأو  معينة 
ن�ش�طه�  ومت�ر�س  اخلريية،  اأو  الدينية  ب�ل�شوؤون  ُتعنى  اعتب�ريني، 
يف الإم�رة، وي�شمل ذلك املوؤ�ش�ش�ت واجلمعي�ت الدينية اأو اخلريية 

املوؤ�ش�شة اأو التي يتم ت�أ�شي�شه� مبوجب ق�نون اأو مر�شوم.
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الكرمي  القراآن  وجتويد  تلوة  اأحك�م  تعليم  فيه  يتم  الذي  املك�ن   : مركز حتفيظ القراآن الكرمي 
وحتفيظه وتدري�شه يف الإم�رة �شواء ب�شكل دائم اأم موؤقت.

يف  الديني  الوعي  وتنمية  الإ�شلمية  الثق�فة  بن�شر  تعنى  جهة  اأية   : املوؤ�ش�شة الإ�شلمية 
الإم�رة ومت�ر�س ن�ش�طه� فيه� �شواء ب�شكل دائم اأم موؤقت.

: النظ�م الأ�ش��شي للجمعية اخلريية، ومركز حتفيظ القراآن الكرمي    النظ�م الأ�ش��شي 
واملوؤ�ش�شة الإ�شلمية، وذلك ح�شب مقت�شى احل�ل.

الكرمي  القراآن  حتفيظ  ومركز  اخلريية،  اجلمعية  اإدارة  جمل�س   : املجل�س 
واملوؤ�ش�شة الإ�شلمية، وذلك ح�شب مقت�شى احل�ل.

: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتب�ري الذي يرغب ب�إن�ش�ء جمعية خريية  املوؤ�ش�س 
اأو مركز لتحفيظ القراآن الكرمي اأو موؤ�ش�شة اإ�شلمية.                        

: ع�شو املجل�س. الع�شو 

نطاق ال�سريان
املادة )2(

واملوؤ�ش�ش�ت  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  ومراكز  اخلريية،  اجلمعي�ت  على  القرار  هذا  اأحك�م  ت�شري 
العمل  بعد  ترخي�شه�  يتم  التي  وكذلك  القرار،  بهذا  العمل  وقت  الإم�رة  يف  الإ�شلميةاملرخ�شة 

ب�أحك�مه.

مزاولة الن�ساط
املادة )3(

اأو  اأن�شطة اجلمعي�ت اخلريية،  ن�ش�ط من  اأي  اعتب�ري مزاولة  اأو  �شخ�س طبيعي  اأي  ُيحظر على 
مراكز حتفيظ القراآن الكرمي، اأو املوؤ�ش�ش�ت الإ�شلمية يف الإم�رة اإل بعد احل�شول على ترخي�س 

بذلك من الدائرة. 

مهام و�سالحيات الدائرة
املادة )4(

لغ�ي�ت هذا القرار، تتولى الدائرة امله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
واملوؤ�ش�ش�ت  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  ومراكز  اخلريية،  اجلمعي�ت  ترخي�س  طلب�ت  يف  النظر   -1
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الإ�شلمية التي ترغب مبزاولة ن�ش�طه� يف الإم�رة، واتخ�ذ م� يلزم ب�ش�أنه�.
2- اعتم�د املن�هج الدرا�شية والربامج الدينية التي يقوم مركز حتفيظ القراآن الكرمي بتدري�شه�.

3- و�شع الإجراءات اخل��شة بتنظيم م�ش�بق�ت القراآن الكرمي ب�شكل خ��س وامل�ش�بق�ت الثق�فية 
ومتخلق  الكرمي  القراآن  بعلوم  وملم  اهلل  لكت�ب  ح�فظ  جيل  واإيج�د  ع�م،  ب�شكل  الإ�شلمية 

ب�آدابه.
4- الرق�بة والإ�شراف الإداري وامل�يل والثق�يف على اجلمعي�ت اخلريية، ومراكز حتفيظ القراآن 

الكرمي، واملوؤ�ش�ش�ت الإ�شلمية.
5- تدقيق م�شتندات و�شجـلت ودف�تر وبي�ن�ت اجلمعي�ت اخلريية، ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي، 

واملوؤ�ش�ش�ت الإ�شلمية، �شواء مبقره� اأو مبقر الدائرة.
6- و�شع نت�ئج التدقيق والرق�بة يف �شكل ملحوظ�ت يتم تبليغه� اإلى اجلمعي�ت اخلريية، ومراكز 

حتفيظ القراآن الكرمي، واملوؤ�ش�ش�ت الإ�شلمية.

�ص �سروط املوؤ�سِّ
املادة )5(

�س م� يلي: اأ- ُي�شرتط  يف املوؤ�شِّ
1- اأن يكون من مواطني الدولة.

2- اأن يكون متمتعً� ب�لأهلية الق�نونية.
3- اأن تكون لديه امللءة والقدرة امل�لية للإنف�ق على اأن�شطة اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ 

القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية التي يرغب بت�أ�شي�شه�.
للحرية يف  �ش�لبة  بعقوبة  عليه  ي�شبق احلكم  ال�شمعة، مل  ال�شرية، ح�شن  يكون محمود  اأن   -4

جن�ية اأو جنحة مخلة ب�ل�شرف اأو الأم�نة، م� مل يكن قد ُرّد اإليه اعتب�ره.
اأو مركز لتحفيظ القراآن  اأية جمعية خريية  اأو اأوقف ن�ش�طه يف  5- األ يكون قد �شبق ف�شله، 

الكرمي اأو موؤ�ش�شة اإ�شلمية.
املوؤ�ّش�س  ك�ن  اإذا  اللزم  ب�لقدر  امل�دة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليه�  امل�ش�ر  ال�شروط  تطبق  ب- 

�شخ�شً� اعتب�ريً�.
ج- للمدير الع�م اأن ي�شتثني اأي �شخ�س من ال�شرط الوارد يف البند )1( من الفقرة )اأ( من هذه 

امل�دة. 
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اإجراءات الرتخي�ص
املادة )6(

اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية  اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي  م طلب ترخي�س اجلمعية اخلريية  اأ- ُيقدَّ
اإلى الدائرة معززًا ب�مل�شتندات والوث�ئق املطلوبة، مب� فيه� النظ�م الأ�ش��شي، على اأن يت�شمن 

الطلب بي�ن م� يلي:
1- ا�شم وعنوان ُكلٍّ منه�.

2- درا�شة تبني اجلوانب املتعلقة بنظ�م ومنهج العمل فيه�.
�س واأ�شم�ء اأع�ش�ء املجل�س املقرتح وعن�وينهم و�شور عن جوازات �شفرهم. 3- ا�شم املوؤ�شِّ

�س. 4- النظ�م الأ�ش��شي موقعً� عليه من املوؤ�شِّ
5- الهيكل التنظيمي وتوزيع الخت�ش��ش�ت وامل�شوؤولي�ت.

6- الربامج واخلطط والأن�شطة ال�شنوية.
7- م�ش�در التمويل.

املوؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  مركز حتفيظ  اأو  اجلمعية اخلريية  �شتزاول  الذي  املقر  توفري   -8
الإ�شلمية عمله� من خلله، على اأن تتوفر يف هذا املقر ال�شرتاط�ت التي حتدده� الدائرة 

يف هذا ال�ش�أن.
9- اأّية بي�ن�ت اأو م�شتندات اأخرى تطلبه� الدائرة.

ب- تقوم الدائرة بدرا�شة الطلب امل�ش�ر اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، واتخ�ذ قراره� ب�ش�أنه 
القرار  اإذا مل ي�شدر  الطلب مرفو�شً�  له�، ويعترب  ت�ريخ تقديه  يومً� من  خلل )60( �شتني 

خلل هذه املدة.
ج- ي�شدر ترخي�س اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية بقرار 

من املدير الع�م.
ال�شخ�شية  الإ�شلمية  املوؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  مركز حتفيظ  اأو  اجلمعية اخلريية  تكت�شب  د- 

العتب�رية امل�شتقلة ب�إمت�م اإجراءات ترخي�شه�.
هـ- يتم قيد اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية يف �شجل خ��س 
لدى الدائرة يبني فيه ا�شمه� وعنوانه� واأغرا�شه� ومقره� وبدء �شنته� امل�لية وانته�ئه� وعدد 

اأع�ش�ء جمل�س اإدارته� وا�شم مديره� ومن يثله� ق�نونً�، واأية بي�ن�ت اأخرى حتدده� الدائرة.
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مدة الرتخي�ص
املادة )7(

تكون مدة ترخي�س اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية �شنة 
من  يومً�  ثلثني   )30( قبل  الرتخي�س  جتديد  طلب  ويقدم  مم�ثلة،  ملدد  للتجديد  ق�بلة  واحدة 

انته�ئه، وحتدد الدائرة امل�شتندات والوث�ئق الواجب اإرف�قه� بطلب التجديد. 

اإن�ساء الفروع
املادة )8(

اأ- للجمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية اإن�ش�ء فروع له� داخل 
الإم�رة، وفقً� لل�شروط الت�لية:

1- اأن تقدم طلبً� بذلك اإلى الدائرة.
2- اأن تكون مرخ�شة وقت تقدمي الطلب.

3- اأن تكون ق�درة على حتمل نفق�ت الفرع واإدارته.
4- اأن يكون لديه� اأ�شب�ب تربر فتح الفرع.

ب- تقوم الدائرة بدرا�شة الطلب امل�ش�ر اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، وتتخذ قراره� ب�ش�أنه 
خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ تقديه له�، ويعترب الطلب مرفو�شً� اإذا مل ي�شدر القرار 

خلل هذه املدة.

جمل�ص الإدارة
املادة )9(

ل  اإدارة  جمل�س  الإ�شلمية  املوؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مركز  اأو  اخلريية  للجمعية  يكون 
�شوؤونه�  ومب��شرة  اأمواله�  واإدارة  له�  الع�مة  ال�شي��شة  ر�شم  يتولى  ثلثة،  عن  اأع�ش�ئه  عدد  يقل 
وتوفري ال�شبل اللزمة للقي�م بن�ش�طه� وحتقيق اأهدافه�، ويبني النظ�م الأ�ش��شي له� اخت�ش��ش�ت 
املجل�س وعدد اأع�ش�ئه وطريقة اختي�رهم واإنه�ء ع�شويتهم واإجراءات دعوته للجتم�ع، وق�نونية 

اجتم�ع�ته وقراراته.
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�سروط ع�سو املجل�ص
املادة )10(

اأ- يجب اأن تتوفر يف ع�شو املجل�س ال�شروط الواردة يف الفقرة )اأ( من امل�دة )5( من هذا القرار 
ب��شتثن�ء ال�شرط الوارد يف البند )3( منه�.

ب- للمدير الع�م اأن ي�شتثني ع�شو املجل�س من ال�شرط الوارد يف البند )1( من الفقرة )اأ( من 
امل�دة )5( من هذا القرار.

املدير
املادة )11(

للموؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  حتفيظ  ملركز  اأو  اخلريية  للجمعية  مدير  تعيني  للمجل�س  يجوز  ل  اأ- 
الإ�شلمية اإل بعد احل�شول على موافقة الدائرة امل�شبقة على ذلك، وا�شتيف�ء ال�شروط املعتمدة 

لديه� يف هذا ال�ش�أن.
ب- يكون مدير اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية، م�شوؤوًل 
املجل�س،  يعتمده�  التي  والربامج  واخلطط  ال�شي��ش�ت  تنفيذ  عن  املجل�س  اأم�م  مب��شر  ب�شكل 
واأية مه�م اأخرى منوطة به مبوجب النظ�م الأ�ش��شي للجمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن 

الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية.

اللتزامات
املادة )12(

تلتزم اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية مب� يلي:
1- احل�شول على موافقة الدائرة امل�شبقة قبل فتح اأي ح�ش�ب م�شريف له�.

2- توفري املك�ن الذي �شتقوم مبزاولة اأن�شطته� فيه والذي يجب اأن يكون متوافقً� مع ال�شرتاط�ت 
التي ت�شعه� الدائرة يف هذا ال�ش�أن.

على  �شرفه�  قبل  امل�شريف  ح�ش�به�  يف  عليه�  تتح�شل  التي  النقدية  املب�لغ  جميع  اإيداع   -3
اأن�شطته�.

الت�شرف�ت  جميع  فيه  مو�شحً�  امل�شرفية،  ح�ش�ب�ته�  بك�شف  اأ�شهر  ثلثة  كل  الدائرة  تزويد   -4
امل�لية.

5- تزويد الدائرة ب�أية بي�ن�ت اأو �شجلت اأو دف�تر اأو م�شتندات ُتطلب منه�.



العدد )370( - ال�سنة )47( - 4 ذو القعدة  1434هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013م 49 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

غري  ن�ش�ط  اأي  مزاولة  وعدم  الأ�ش��شي،  نظ�مه�  يف  له�  املحددة  الأهداف  عن  اخلروج  عدم   -6
م�شرح له� مبزاولته.

7- عدم التدخل يف ال�شي��شة اأو اإث�رة النزاع�ت الط�ئفية اأو العن�شرية اأو الدينية اأو العرقية.
بعد  اإل  اأو خ�رجه�  الدولة  اأو م�ش�بقة داخل  اجتم�ع  اأو  ندوة  اأو  موؤمتر  اأي  ال�شرتاك يف  8- عدم 

احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من الدائرة.
9- عدم النت�ش�ب اأو ال�شرتاك اأو الن�شم�م اإلى اأية جهة مقره� داخل الدولة اأو خ�رجه� اإل بعد 

احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من الدائرة.
10- اإنف�ق اأمواله� فيم� يحقق الهدف الذي اأن�شئت من اأجله، وعدم مزاولة التج�رة اأو الدخول يف 

م�ش�رب�ت م�لية.
11- عدم تقدمي الدعم امل�يل لأية جهة دون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من الدائرة.

12- الرد على تق�رير وملحظ�ت وا�شتف�ش�رات ومرا�شلت الدائرة خلل املواعيد املحددة.
13- تقدمي ن�شخة من موازنته� ال�شنوية وح�ش�به� اخلت�مي اإلى الدائرة.

املجل�س،  واأع�ش�ء  رئي�س  تعيني  على  الدائرة  من  امل�شبقة  اخلطية  املوافقة  على  احل�شول   -14
ومديره� والع�ملني واملتطوعني فيه� وعلى الربامج اخل��شة به�.

والجتم�ع�ت  الندوات  تنظيم  الدائرة يف ح�ل  من  امل�شبقة  املوافقة اخلطية  على  15- احل�شول 
واملح��شرات والدرو�س التي ي�ش�رك فيه� اأ�شخ��س من داخل الدولة اأو خ�رجه�.

�شجلته�  على  وقت  اأي  يف  والتدقيق  الطلع  قبله�  من  املكلفني  اأو  الدائرة  موظفي  متكني   -16
وم�شتنداته� ودف�تره�.

17- عدم احل�شول على اأية هب�ت اأو من�فع اأو اإع�ن�ت اأو و�ش�ي� اأو تربع�ت اأو منح من داخل الدولة 
اأو خ�رجه� اإل بعد احل�شول على املوافقة اخلطية امل�شبقة من الدائرة.

18- احل�شول على املوافقة اخلطية امل�شبقة من الدائرة عند حله� وت�شفيته�، وكيفية الت�شرف يف 
اأمواله� واأ�شوله� وم�شتنداته� ودف�تره�.

19- احل�شول على املوافقة اخلطية امل�شبقة من الدائرة على براجمه� وم�ش�ريعه� واأن�شطته� داخل 
الدولة وخ�رجه�.

النظام الأ�سا�سي
املادة )13(

املوؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  اأو مركز حتفيظ  للجمعية اخلريية  الأ�ش��شي  النظ�م  ي�شتمل  اأن  يجب 



العدد )370( - ال�سنة )47( - 4 ذو القعدة  1434هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013م 50 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

الإ�شلمية على ك�فة املكون�ت الأ�ش��شية له�، وعلى وجه اخل�شو�س م� يلي:
1- ا�شمه� ومقره�.

2- اأهدافه� التي اأن�شئت لأجله�.
3- طريقة ت�شكيل جمل�س اإدارته� ومه�مه ونظ�م جل�ش�ته وكيفية عقد اجتم�ع�ته واتخ�ذ قراراته.

4- قواعد تعديل نظ�مه� الأ�ش��شي و�شروط اإن�ش�ء فروعه� ودجمه� مع غريه�.
5- املوارد امل�لية له� وكيفية اإنف�قه� وبداية �شنته� امل�لية ونه�يته�.

6- اأية بي�ن�ت اأخرى حتدده� الدائرة. 

احلل والت�سفية الختيارية
املادة )14(

مع مراع�ة اأحك�م البند )18( من امل�دة )12( من هذا القرار، يجوز حل وت�شفية اجلمعية اخلريية 
اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية اختي�ريً� بقرار ي�شدره املجل�س، وُيحدد يف 
هذا القرار طريقة احلل، وكيفية الت�شرف يف الأموال وامل�شتندات واجلهة التي �شتوؤول اإليه� تلك 

الأموال.

احلل والت�سفية الإجبارية
املادة )15(

اأ- يجوز بقرار من املدير الع�م حل وت�شفية اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو 
املوؤ�ش�شة الإ�شلمية اإجب�ريً� يف اأي من احل�لت الت�لية:

1- اإذا مل يتم �شد النق�س احل��شل يف عدد اأع�ش�ء املجل�س عم� هو مقرر ب�لنظ�م الأ�ش��شي 
خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ طلب الدائرة �شد هذا النق�س.

2- اإذا تبني اأن اأن�شطته� تتع�ر�س مع الأهداف التي اأن�شئت لأجله� اأو اأنه� اأ�شبحت ع�جزة عن 
حتقيق هذه الأهداف.

3- اإذا ت�شرفت يف اأمواله� بغري الأوجه املحددة له�.
4- اإذا اأ�شبحت ع�جزة عن الوف�ء ب�لتزام�ته� امل�لية.

5- اإذا قدمت بي�ن�ت اأو م�شتندات غري �شحيحة للدائرة.
6- اإذا رف�شت ال�شم�ح ملوظفي الدائرة املخت�شني اأو املكلفني من قبله� القي�م ب�أعم�ل الرق�بة 
والتفتي�س والتدقيق عليه�، اأو رف�شت الإدلء ب�أية معلوم�ت اأو بي�ن�ت لديه� ب�ش�أن اأي حتقيق 
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جتريه الدائرة .
7- اإذا امتنعت عن الرد على ملحظ�ت الدائرة، اأو مرا�شلته� اأو الت�أخر يف الرد ملدة تزيد 

على )30( ثلثني يومً� بغري عذر مقبول.
8- اإذا رف�شت تنفيذ اأي من الطلب�ت اأو التدابري التي تطلب الدائرة اإجراءه� .

9- اإذا مل تزود الدائرة ب�حل�ش�ب�ت والبي�ن�ت امل�لية اخلت�مية وامل�شتندات املوؤيدة له� يف املواعيد 
املحددة، اأو مب� تطلبه الدائرة من امل�شتندات اأو الوث�ئق اللزمة للقي�م ب�أعم�ل الرق�بة.

10- اإذا ارتكبت مخ�لفة ج�شيمة لنظ�مه� الأ�ش��شي اأو لأحك�م الق�نون اأو هذا القرار والقرارات 
ال�ش�درة مبوجبه.

11- اإذا مل حتتفظ ب�شجلته� وم�شتنداته� وفقً� لأحك�م هذا القرار، اأو اإذا احتوت �شجلته� 
على بي�ن�ت غري �شحيحة. 

جمل�س  م�شّبب  بقرار  يعني  اأن  الع�م  للمدير  امل�دة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  اأحك�م  مراع�ة  مع  ب- 
اإدارة جديد يتولى اخت�ش��ش�ت املجل�س ال�ش�بق اإذا ك�ن يف ذلك حتقيق لل�ش�لح الع�م للجمعية 
اخلريية اأو ملركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو للموؤ�ش�شة الإ�شلمية، وعلى املجل�س ال�ش�بق واملوظفني 
الإ�شلمية  املوؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  اأو مركز حتفيظ  ب�لعمل يف اجلمعية اخلريية  الق�ئمني 
التي  وامل�شتندات  والدف�تر  وال�شجلت  الأموال  جميع  اجلديد  املجل�س  ت�شليم  اإلى  يب�دروا  اأن 

بحوزتهم.

جلنة احلل والت�سفية
املادة )16(

القراآن  حتفيظ  مركز  اأو  اخلريية  اجلمعية  وت�شفية  حلل  جلنة  الع�م  املدير  من  بقرار  ُت�شّكل  اأ- 
الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية، ُيحّدد فيه مه�مه� وطريقة عمله�، وكيفية اتخ�ذ قراراته�.

املدير  اإلى  اأعم�له�  تقرير عن  رفع  امل�دة  )اأ( من هذه  الفقرة  اإليه� يف  امل�ش�ر  اللجنة  تتولى  ب- 
الع�م.

حظر الت�سرف بالأموال
املادة )17(

املوؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مركز  اأو  اخلريية  اجلمعية  �شوؤون  على  الق�ئمني  على  ُيحظر 
الإ�شلمية التي ي�شدر قرار بحله� وت�شفيته� اختي�ريً� اأو اإجب�ريً� الت�شرف يف اأمواله� و�شجلته� 
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ودف�تره� وم�شتنداته� اإل بعد احل�شول على املوافقة اخلطية امل�شبقة من الدائرة على ذلك.

ال�سجالت
املادة )18(

على اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية الحتف�ظ ب�ل�شجلت 
الت�لية:

1- �شجل املوؤ�ش�س وم� يقدمه من متويل له�.
2- �شجل اأ�شم�ء رئي�س واأع�ش�ء املجل�س.

3- �شجل مح��شر جل�ش�ت املجل�س.
4- �شجل ح�ش�ب الإيرادات والنفق�ت مدعمة ب�مل�شتندات املُوؤّيدة.

5- �شجل احل�ش�ب�ت امل�شرفية مو�شحً� فيه جميع الت�شرف�ت امل�لية من اإيداع و�شحب وغريه�.

حلقات القراآن الكرمي
املادة )19(

للدائرة بن�ء على طلب يقدم اإليه�، املوافقة على اإق�مة حلق�ت موؤقتة لتحفيظ وتلوة القراآن الكرمي 
ت�ريخ  من  يومً�  ع�شر  خم�شة   )15( خلل  اإليه  امل�ش�ر  الطلب  على  الرد  الدائرة  وعلى  وتدري�شه، 

تقديه له�، ويعترب الطلب مرفو�شً� اإذا مل ي�شدر القرار خلل هذه املدة.

التدابري
املادة )20(

التدابري  من  اأي  له  تنفيذًا  ال�ش�درة  والقرارات  القرار  هذا  اأحك�م  ُيخ�لف  من  كل  على  ُيفر�س 
الت�لية: 

1- لفت نظر خطى بطلب ت�شحيح املخ�لفة خلل اأ�شبوع من ت�ريخ توجيه لفت النظر.
2- اإنذار خطي بطلب ت�شحيح املخ�لفة خلل اأ�شبوع من ت�ريخ الإنذار.

3- وقف ترخي�س اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية واإغلق 
املقر املخ�لف ملدة ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شنة واحدة.

4- �شحب ترخي�س اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية ب�شفة 
دائمة وحله� وت�شفيته�.
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ال�سبطية الق�سائية
املادة )21(

تكون ملوظفي الدائرة الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من املدير الع�م ب�لتن�شيق مع مدير ع�م دائرة 
ال�شوؤون الق�نونية حلكومة دبي �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت الأفع�ل التي تقع ب�ملخ�لفة 
حترير  ذلك  �شبيل  يف  لهم  ويكون  له،  تنفيذًا  ال�ش�درة  والقرارات  القرار  وهذا  الق�نون  لأحك�م 

مح��شر ال�شبط، وال�شتع�نة ب�جله�ت املخت�شة مب� يف ذلك اأفراد ال�شرطة.

اإجراءات �سبط املخالفة املالية
املادة )22(

اجلمعية  ارتك�ب  عند  الت�لية  الإجراءات  من  اأكرث  اأو  اإجراء  اتخ�ذ  يفو�شه  من  اأو  الع�م  للمدير 
اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية مخ�لفة م�لية:

بنتيجة  الدائرة  ومواف�ة  املرتكبة،  املخ�لفة  يف  مبدئي  حتقيق  ب�إجراء  املخ�لفة  اجلهة  تكليف   -1
التحقيق.

2- ت�شكيل جلنة تتولى التحقيق يف املخ�لفة املرتكبة.
3- وقف املوظف امل�شوؤول عن ارتك�ب املخ�لفة عن العمل حلني اكتم�ل التحقيق.

ارتك�ب  يف  ا�شتخدامه�  مت  اأخرى  اأمور  واأية  وال�شجلت  وامل�شتندات  الأوراق  على  التحفظ   -4
املخ�لفة.

5- تكليف املجل�س بفر�س عقوبة ت�أديبية على املوظف املخ�لف وفقً� للوائح املعمول به� يف اجلمعية 
هذه  فر�س  املجل�س  وعلى  الإ�شلمية،  املوؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مركز  اأو  اخلريية 
العقوبة خلل )15( خم�شة ع�شر يومً� من ت�ريخ طلب الدائرة اإيق�عه�، واإبلغ الدائرة ب�جلزاء 

الت�أديبي املتخذ.
اأي  عليه�  يع�قب  جزائية  جرية  وجود  تبني  اإذا  الع�مة  الني�بة  اإلى  التحقيق  اأوراق  اإح�لة   -6

ت�شريع.
7- حفظ التحقيق اإذا ثبت عدم وجود مخ�لفة م�لية.

املوارد املالية
املادة )23(

تتكّون املوارد امل�لية للجمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية مم� 
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يلي:
1- التمويل املقدم من املوؤ�ش�س.

2- ريع الوقف املخ�ش�س له�.
3- الف�ئ�س املتحقق من ميزانية ال�شنوات ال�ش�بقة.

املدير  عليه�  يوافق  التي  والتربع�ت  والو�ش�ي�  والإع�ن�ت  واملن�فع  والهب�ت  واملنح  امل�ش�عدات   -4
الع�م.

وقف واإلغاء احل�سابات امل�سرفية
املادة )24(

للمدير الع�م مخ�طبة امل�ش�رف التي لديه� ح�ش�ب�ت م�شرفية للجمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ 
القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية التي تقرر حله� وت�شفيته� اأو وقف اأو �شحب ترخي�شه�، وذلك 

لوقف ح�ش�به� امل�شريف، كم� له طلب اإغلق احل�ش�ب وحتويل الأموال للدائرة.

التظلم
املادة )25(

من  بحقه  املتخذة  والتدابري  القرارات  من  الع�م  للمدير  خطيً�  التظلم  م�شلحة،  ذي  لكل  يجوز 
الدائرة وذلك خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ اتخ�ذ القرار اأو فر�س التدبري، ويتم البت يف هذا 
التظلم خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ تقديه من قبل جلنة ي�شكله� املدير الع�م لهذه الغ�ية، 

ويعترب القرار ال�ش�در يف هذا التظلم نه�ئيً�.

توفيق الأو�ساع
املادة )26(

على اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة الإ�شلمية الق�ئمة وقت العمل 
ب�أحك�م هذا القرار توفيق اأو�ش�عه� وفقً� لأحك�مه خلل مدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر من ت�ريخ 

العمل به.  
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اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )27(

ُي�شدر املدير الع�م القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار مب� يف ذلك:
املوؤ�ش�شة  اأو  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مركز  اأو  اخلريية  للجمعية  يجوز  التي  الأن�شطة  تنظيم   -1

الإ�شلمية مزاولته�.
اأو  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز  اأو  اخلريية  اجلمعي�ت  بني  امل�شرتك  التع�ون  اآلي�ت  حتديد   -2

املوؤ�ش�ش�ت الإ�شلمية امل�ش�بهة.
3- �شوابط جمع التربع�ت من قبل اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو املوؤ�ش�شة 

الإ�شلمية ومب� يتفق مع الت�شريع�ت ال�ش�رية يف هذا ال�ش�أن.

الإلغاءات
املادة )28(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.

الن�سر وال�سريان
املادة )29(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 24 يوليو 2013م
املوافـــــــــــــــــق 15 رمـــــــــ�ش�ن 1434هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )27( ل�سنة 2013
ب�ساأن

تنظيم التعيني بدوام جزئي يف حكومة دبي
__________

نحن   حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي، 
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديلته،
وعلى الق�نون رقم )31( ل�شنة 2009 ب�إن�ش�ء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،

وعلى الق�نون رقم )19( ل�شنة 2007 ب�ش�أن تخويل رئي�س املجل�س التنفيذي اإ�شدار ت�شريع�ت اإدارة 
املوارد الب�شرية حلكومة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

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

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

  2006 ل�شنة   )27( رقم  دبي  حلكومة  الب�شرية  املوارد  اإدارة  ق�نون   : الق�نون 
وتعديلته.

وال�شلط�ت،  واملج�ل�س  الع�مة،  واملوؤ�ش�ش�ت  والهيئ�ت  احلكومية،  الدوائر   : الدائرة 
واأية جهة اأخرى ت�بعة للحكومة تخ�شع لأحك�م الق�نون.

: مدير ع�م الدائرة، وي�شمل املدير التنفيذي والأمني الع�م لأي منه� اأو من  املديرالع�م 



العدد )370( - ال�سنة )47( - 4 ذو القعدة  1434هـ - املوافق 10 �سبتمرب 2013م 57 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

يف حكمه.
: دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي. دائرة املوارد الب�شرية 

: الوحدة التنظيمية التي ُتعنى ب�شوؤون املوظفني يف الدائرة. اإدارة املوارد الب�شرية 
: كل من ي�شغل اإحدى الوظ�ئف الواردة �شمن موازنة الدائرة، وي�شمل الذكر  املوظف 

والأنثى. 
الدوام  �ش�ع�ت  اأو  اأي�م  تقل عن عدد  زمنية  املوظف يف فرتة  يوؤديه  : عمل  الدوام اجلزئي 

الك�مل وفقً� لأحك�م هذا القرار.
ب�لق�نون،  املُلحق  والرواتب  الدرج�ت  جدول  يف  املحدد  ال�شهري  الراتب   : الراتب الإجم�يل 

والذي يتكّون من الراتب الأ�ش��شي والعلوة الع�مة.

نطاق التطبيق
املادة )2(

تطبق اأحك�م هذا القرار علىاملوظفني املواطنني وغري املواطنني املدنيني الذين يتم تعيينهم بدوام 
جزئي يف الدائرة.

اأهداف الدوام اجلزئي
املادة )3(

يهدف التعيني ب�لدوام اجلزئي يف الدائرة اإلى حتقيق م� يلي:
1- الحتف�ظ ب�أ�شح�ب الكف�ءات من املوظفني، وتقليل ن�شبة دورانهم الوظيفي وتركهم العمل.

2- ا�شتقط�ب اأ�شح�ب املوؤهلت الع�لية واخلربات املتميزة للعمل يف احلكومة.
3- اإيج�د بدائل للموظفني للعمل ل�ش�ع�ت تقل عن �ش�ع�ت الدوام الر�شمي.

4- متكني املوظف من حتقيق التوازن بني �ش�ع�ت عمله وحي�ته اخل��شة.
5- زي�دة اإنت�جية املوظف وخلق احل�فز لديه وتعزيز التزامه ب�لعمل.

6- زي�دة مرونة العمل من خلل حتقيق مواءمة اأف�شل بني �ش�ع�ت العمل ومتطلب�ته.

التعيني بدوام جزئي
املادة )4(

اأ- يتم تعيني املوظف بدوام جزئي مبوجب عقد عمل، وتكون ال�شلطة املخت�شة ب�لتعيني على النحو 
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الت�يل:
1- املدير الع�م ل�ش�غلي وظ�ئف الفئة اخل�م�شة.

2- املدير الع�م اأو من يفو�شه بن�ًء على تو�شية اإدارة املوارد الب�شرية ل�ش�غلي الفئة الرابعة فم� 
دون.

ب�ل�شتقط�ب  والإجراءات اخل��شة  ال�شروط  بدوام جزئي ذات  املعينني  املوظفني  تطبق على  ب- 
والتوظيف املن�شو�س عليه� يف الق�نون.

يج�وز  ل  ومب�  اجلزئي،  للدوام  املخ�ش�شة  الوظيفة  ذات  على  موظف  من  اأكرث  تعيني  يجوز  ج- 
املخ�ش�ش�ت امل�لية املحددة للوظيفة يف موازنة الدائرة.

من  م�شبقة  خطية  مبوافقة  اإل  دائرة  من  اأكرث  لدى  جزئي  بدوام  العمل  للموظف  يجوز  ل  د- 
الدائرة.

املوارد  دائرة  تعده  الذي  العمل  عقد  بنموذج  جزئي  بدوام  التعيني  عند  الدائرة  ت�شرت�شد  هـ- 
الب�شرية.

و- ل ي�شتحق املوظف املعني بدوام جزئي اأية مك�ف�آت اأو مزاي� اأو بدلت اأيً� ك�ن نوعه� ب��شتثن�ء م� 
هو من�شو�س عليه يف هذا القرار.

ز-  ل تدخل مدة اخلدمة بدوام جزئي يف ا�شتحق�ق مك�ف�أة نه�ية اخلدمة لغري مواطني الدولة.

احت�ساب الراتب
املادة )5(

ي�شتحق املوظف املعنّي بدوام جزئي راتبً� اإجم�ليً� �شهريً� مقطوعً�، يتم احت�ش�به بق�شمة الراتب  اأ- 
الإجم�يل ال�شهري املقرر للموظف املعنيَّ بدوام ك�مل يف نف�س الفئة والدرجة الوظيفية وفقً� 
لأحك�م الق�نون على عدد �ش�ع�ت العمل الر�شمية ال�شهرية م�شروبً� يف �ش�ع�ت العمل الفعلية 

التي يعمله� املوظف خلل ال�شهر.
ب-  لغ�ي�ت تطبيق اأحك�م الق�نون، ف�إن الراتب الأ�ش��شي للموظف املعنّي بدوام جزئي يع�دل )%50( 

من راتبه الإجم�يل.

اأيام و�ساعات العمل الر�سمي
املادة )6(

اأ- حُتدد بقرار من املدير الع�م اأو من يفو�شه اأي�م و�ش�ع�ت العمل الر�شمي للموظف املعني بدوام 
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وطبيعة  العمل  ومتطلب�ت  وح�ج�ت  الدائرة  عمل  طبيعة  التحديد  هذا  يف  ويراعى  جزئي، 
الوظيفة.

ب- ل يجوز اأن يقل عمل املوظف املعنّي ب�لدوام اجلزئي عن يومي عمل ول اأن يزيد على اأربعة اأي�م 
عمل اأ�شبوعيً�، اأو اأن تقل �ش�ع�ت عمله عن )14( �ش�عة عمل ول اأن تزيد على )28( �ش�عة عمل 

اأ�شبوعيً�.
ج- يلتزم املوظف املعنّي ب�لدوام اجلزئي ب�ملواعيد املحددة ل�ش�ع�ت عمله وب�لإجراءات املحددة يف 

لئحة احل�شور والن�شراف املعتمدة لدى الدائرة.

التحويل من الدوام اجلزئي اإلى الدوام الكامل وبالعك�ص
املادة )7(

اأ- يجوز بقرار من املدير الع�م اأو من يفو�شه بن�ء على طلب خطي من املوظف حتويله من الدوام 
الك�مل اإلى الدوام اجلزئي اأو العك�س، على اأن يراعى يف ذلك م� يلي:

1- اأن يتن��شب هذا التحويل مع م�شلحة العمل واحتي�ج�ته يف الدائرة، وخطط املوارد الب�شرية 
لديه�.

2- توفر املخ�ش�ش�ت امل�لية اللزمة يف موازنة الدائرة بنف�س درجة وفئة الوظيفة املراد حتويل 
املوظف اإليه�.

الع�م  للمدير  ويجوز  مت�شلة،  واحدة  �شنة  عن  الدائرة  يف  املوظف  خدمة  مدة  تقل  ل  اأن   -3
تقلي�س هذه املدة للموظف املواطن يف احل�لت التي ت�شتوجب ذلك.

ب- تعترب خدمة املوظف املواطن الذي يتم حتويل عمله من الدوام اجلزئي اإلى الك�مل اأو العك�س 
خدمة مت�شلة منذ ت�ريخ تعيينه يف الدائرة وذلك لك�فة الأغرا�س.

الرتقية
املادة )8(

للقواعد  وفقً�  وذلك  جزئي،  بدوام  �ش�غرة  وظيفة  اإلى  جزئي  بدوام  املعنيَّ  املوظف  ترقية  يجوز 
وال�شروط والإجراءات املن�شو�س عليه� يف الق�نون.
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الإجازات
املادة )9(

اأن  على  الق�نون،  لأحك�م  وفقً�  ال�شنوية  الدورية  الإج�زة  جزئي  بدوام  املعنّي  املوظف  ي�شتحق  اأ- 
حتت�شب مدته� على النحو الت�يل:

ب- لغ�ي�ت احت�ش�ب ال�شتحق�ق ال�شهري للموظف املعنّي بدوام جزئي �شهريً� من الإج�زة الدورية 
يوم  تع�دل  امل�دة  الفقرة )اأ( من هذه  مل� هو مبنّي يف  له وفقً�  ف�إن كل )7( �ش�ع�ت م�شتحقة 
اإج�زة، ويتم ترحيل ال�ش�ع�ت التي تقل عن هذا احلد اإلى ال�شهر الذي يليه لأغرا�س حتديد 

ا�شتحق�قه من الإج�زة الدورية.
ج- مع مراع�ة م� ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ل ي�شتحق املوظف اأيً� من الإج�زات املن�شو�س 
العدة  واإج�زة  احلداد،  واإج�زة  الو�شع  واإج�زة  املر�شية  الإج�زة  عدا  فيم�  الق�نون،  يف  عليه� 

واإج�زة احلج.

تذاكر ال�سفر
املادة )10(

ل ي�شتحق املوظف املعنّي ب�لدوام اجلزئي بدل تذاكر ال�شفر ال�شنوية املن�شو�س عليه� يف الق�نون.

القرارات التنفيذية
املادة )11(

ي�شدر مدير ع�م دائرة املوارد الب�شرية القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

عدد ال�ساعات امل�ستحقة عن كل �سهر الفئة الوظيفية

%11 x  عدد �ش�ع�ت العمل الفعلية ال�شهرية
%8 x  عدد �ش�ع�ت العمل الفعلية ال�شهرية
%5 x  عدد �ش�ع�ت العمل الفعلية ال�شهرية

الرابعة واخل�م�شة
الث�نية والث�لثة

الأولى
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تطبيق القانون
املادة )12(

ُتطبق اأحك�م الق�نون على كل م� مل يرد به ن�س خ��س يف هذا القرار وذلك ب�لقدر الذي ل يتع�ر�س 
مع طبيعة العمل ب�لدوام اجلزئي.

الإلغاءات
املادة )13(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.

ال�سريان والن�سر
املادة )14(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شريف اجلريدةالر�شمية.

حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 24 يوليو 2013م
املوافــــــــــــــــق 15 رمـــــــــ�ش�ن 1434هـ
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قرار اإداري رقم )13( ل�سنة 2013
ب�ساأن

منح بع�ص موظفي �سلطة مدينة دبي املالحية
�سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي

__________

الرئي�ص التنفيذي ل�سلطة مدينة دبي املالحية

بعد الطلع على الق�نون رقم )11( ل�شنة 2007 ب�إن�ش�ء مدينة دبي امللحية، وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد 
ِبـــ »ال�سلطة«،

وعلى الق�نون رقم )11( ل�شنة 2010 ب�ش�أن ترخي�س الو�ش�ئل البحرية يف اإم�رة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )11( ل�شنة 2013 ب�إ�شدار اللئحة التنفيذية للق�نون رقم )11( 

ل�شنة 2010 ب�ش�أن ترخي�س الو�ش�ئل البحرية يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُينح موظفو ال�شلطة املبّينة اأ�شم�وؤهم وم�شمي�تهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �شفة 
 )11( رقم  الق�نون  لأحك�م  ب�ملخ�لفة  ترتكب  التي  الأفع�ل  اإثب�ت  يف  الق�ش�ئي  ال�شبط  م�أموري 
ل�شنة 2007 والق�نون رقم )11( ل�شنة 2010 ب�ش�أن ترخي�س الو�ش�ئل البحرية يف اإم�رة دبي وقرار 
املجل�س التنفيذي رقم )11( ل�شنة 2013 امل�ش�ر اإليهم� والقرارات ال�ش�درة مبوجبهم�، ويكون لهم 

بهذه ال�شفة حترير مح��شر ال�شبط وال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة.

املادة )2(
على املدير التنفيذي لل�شلطة اتخ�ذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار، مب� يف ذلك:

1- اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا 
القرار.

2- اعتم�د من�ذج مح��شر �شبط املخ�لف�ت مب� تت�شمنه من بي�ن�ت اأ�ش��شية.
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املادة )3(
يُعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

اأحمد بطي اأحمد املهريي
الرئي�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 21 يوليو 2013م
املوافــــــــــــــــق 12 رمـــــــــ�ش�ن 1434هـ
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جدول رقم )1( 
بتحديد اأ�سماء موظفي ال�سلطة وم�سمياتهم الوظيفية

املخّولني �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي
__________

امل�سمى الوظيفي ال�سم م

املدير التنفيذي - العملي�ت
مدير اإدارة تطوير الأعم�ل البحرية

مدير اإدارة الت�شجيل والرتخي�س
مدير العملي�ت البحرية
مدير اخلدم�ت البحرية

مدير اأول - التفتي�س البحري
مدير اأول - اإدارة تطوير الأعم�ل البحرية
مدير علق�ت املوظفني وال�شوؤون الإدارية

مدير اأول - علق�ت ال�شرك�ء
مفت�س بحري
مفت�س بحري
مفت�س بحري
مفت�س جت�ري
م�شغل قوارب

علي اإبراهيم عبداهلل الدبو�س
خ�لد علي عبداهلل مفت�ح

ع�دل عبدالواحد عبدالرحيم كلنرت
محمد علي محمد علي الب�شتكي
خمي�س محمد خمي�س ولد غميل

عبداهلل محمد بن طوق املري
عبداهلل دروي�س عبداهلل عبدالرحيم الهي��س

وليد محمد عبداحلميد محمد احلم�دي
ح�مد علي ح�شن

ب��شل خ�لد محمد كرا�شنة
محمد ح�فظ محمد عب�دي

اأحمد محمد علي العي�ط
محمد اأحمد مو�شى اإبراهيم

�شيد غلم محمد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14


