
ال�ضنة 52          العدد 434          13 يونيو 2018م          28 رم�ضان 143٩هـ

ت�ضدر عن:

هاتف: 2٩2٩200 4 00٩71، فاك�ص: 2٩2٩2٩٩ 4 00٩71، �ص.ب.  120777 
دبي، الإمارات العربية املتحدة

slc.dubai.gov.ae      official.gazette@slc.dubai.gov.ae

ISSN: 2410 - 1141

Issue 434 Cover.indd   1 6/11/18   11:15 AM



ال�ضنة ٥2       العدد 434       13 يونيو  2018م       28 رم�ضان  143٩هـ

Issue 434 Pages.indd   1 6/11/18   11:20 AM



ت�ضدر عن:

اللجنة العليا للت�ضريعات

هاتف: 2٩2٩200 4 00٩71، فاك�ص: 2٩2٩2٩٩ 4 00٩71، �ص.ب.  120777 

دبي، الإمارات العربية املتحدة

slc.dubai.gov.ae      official.gazette@slc.dubai.gov.ae

الرقم املعياري الدويل للدوريات: 1141 - 2410

Issue 434 Pages.indd   2 6/11/18   11:20 AM



العدد )434( - ال�ضنة )٥2( - 28 رم�ضان  143٩هـ - املوافق 13 يونيو 2018م 3 حكومة دبي - اجلريدة الر�ضمية

املحتويات 

�ضاحب ال�ضمو حاكم دبي
قوانني

- قان�ن رقم )7( ل�سنة 2018 باإن�ساء م�ؤ�س�سة »وطني الإمارات«.

مرا�ضيم
- مر�س�م رقم )20( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإعفاء املن�ساآت القت�سادية من الغرامات وت�سهيل 

اإجراءات جتديد ترخي�سها.
- مر�س�م رقم )21( ل�سنة 2018 بت�سكيل جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة »وطني الإمارات«.

- مر�س�م رقم )22( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد 
للإ�سكان.

قرارات
- قرار رقم )11( ل�سنة 2018 ب�ساأن تعديل م�ساحة وحدود حممية املرم�م ال�سحراوية.

ت�ضريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�ضالت

- قرار اإداري رقم )426( ل�سنة 2018 ب�ساأن منح بع�س م�ظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف 
هيئة الطرق وامل�ا�سلت �سفة ال�سبطية الق�سائية.

دائرة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والعمل اخلريي
ومراكز  اخلريية  اجلمعيات  عمل  تنظيم  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )245( رقم  اإداري  قرار   -

حتفيظ القراآن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سلمية يف اإمارة دبي.
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قانون رقم )7( ل�ضنة 2018
باإن�ضاء

ُموؤ�ّض�ضة »وطني الإمارات«
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
ظام املايل حلك�مة دبي، وعلى القان�ن رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النِّ

ُن�ضدر القانون التايل:
ا�ضم القانون

املادة )1(
ُي�سّمى هذا القان�ن »قانون اإن�ضاء ُموؤ�ّض�ضة وطني الإمارات رقم )7( ل�ضنة 2018«.

التعريفات
املادة )2(

تك�ن للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القان�ن، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: �ساحب ال�سم� حاكم دبي. احلاكم 
: املجل�س التنفيذي للإمارة. املجل�س التنفيذي 

: ُم�ؤ�ّس�سة وطني الإمارات املُن�ساأة مب�جب هذا القان�ن. املُ�ؤ�ّس�سة 
: جمل�س اإدارة املُ�ؤ�ّس�سة. املجل�س 

: املُدير التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة. املُدير التنفيذي 
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اإن�ضاء املُوؤ�ّض�ضة
املادة )3(

بال�سخ�سّية  تتمّتع  الإمارات«  »وطني  ُت�سّمى  عام  نفع  ذات  ُم�ؤ�ّس�سة  القان�ن  هذا  مب�جب  ُتن�ساأ 
فات التي تكفل حتقيق اأهدافها. العتبارّية، والأهلّية القان�نّية اللزمة ملُبا�سرة الأعمال والت�سرُّ

مقر املُوؤ�ّض�ضة
املادة )4(

يك�ن مقر املُ�ؤ�ّس�سة الرئي�س يف مدينة دبي، ويج�ز بقرار من املجل�س اأن ُتن�سئ لها فروعًا ومكاتب 
داخل الإمارة وخارجها.

اأهداف املُوؤ�ّض�ضة
املادة )٥(

تهدف املُ�ؤ�ّس�سة اإلى حتقيق ما يلي: 
النا�ِسئة  لدى  عنا�سرها  وتر�سيخ  الإماراتّية  ال�طنّية  اله�ّية  على  احلفاظ  يف  املُ�ساهمة    .1
كاّفة  لدى  احِلة  ال�سّ املُ�اطنة  وِقَيم  ال�طني  وال�لء  النتماء  ُمار�سات  وتعزيز  وال�سباب، 

�سرائح املُجتمع واملُ�ؤ�ّس�سات.
املُ�ست�ى  على  للتفاُعل  املُ�ستقبل  لأجيال  الإيجابّية  املُجتمعّية  الإماراتّية  بالِقَيم  التعريف    .2

ال�جداين وال�سل�كي الإيجابي.
ة  اخلا�سّ والتقاليد  والعادات  والّديني  والجتماعي  الثقايف  بامل�روث  التعريف  يف  املُ�ساهمة    .3

باملُجتمع الإماراتي.
رات والِقَيم  دعم اأهداف الدولة التنم�ّية من خلل درا�سة وقيا�س ق�سايا الراأي العام واملُ�ؤ�سِّ   .4

الجتماعّية املُِهّمة.
ت�سجيع وتفعيل وتنفيذ العمل التطّ�عي واملُ�ساركة املُجتمعّية وامل�س�ؤولّية املُجتمعّية لدى اأفراد    .5

وُم�ؤ�ّس�سات الدولة و�س�ًل لأف�سل املُمار�سات والنتائج العاملّية املُ�ستهدفة يف هذا املجال.
ومبادئ  وِقَيم  ثقافة  مع  يتما�سى  مبا  يانات  والدِّ الثقافات  ح�ار  اأهمّية  تعزيز  يف  املُ�ساهمة    .6

املُجتمع و�سماحة واعتدال ديننا احلنيف، والندماج الجتماعي.
املُ�ساهمة يف تعزيز املُ�ساركة الفاعلة لتمكني ِفَئة ال�سباب الإماراتي يف كاّفة املجالت، ودعم    .7

الكفاءات ال�طنّية وتك�ين قاعدة معرفّية وعلمّية للكيان الجتماعي الإماراتي.
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اخت�ضا�ضات املُوؤ�ّض�ضة
املادة )6(

يك�ن للُم�ؤ�ّس�سة يف �سبيل حتقيق اأهدافها املهام وال�سلحّيات التالية:
التن�سيق مع اجلهات املعنّية يف اإعداد اخلطط ال�سرتاتيجّية ال�ساملة املُتعلِّقة مبحاور اله�ّية    .1

احِلة ومتكني املُ�ساركة ال�سيا�سّية. ال�طنّية الإماراتّية، واملُ�اطنة ال�سّ
ال�ستثمار بال�سباب يف ت�اجدهم وُم�ساركِتهم يف فعالّيات وبرامج وُمبادرات املُ�ؤ�ّس�سة.   .2

الدينّية  والربامج  واخلدمات  واملعار�س  والفعالّيات  الأن�سطة  وتنفيذ  وتنظيم  تخطيط    .3
والثقافّية والجتماعّية وال�سيا�سّية التي ت�سمل جميع اأفراد املُجتمع يف املجالت ذات العلقة 

بتحقيق اأهداف املُ�ؤ�ّس�سة.
ة  تعزيز الِقَيم املُجتمعّية ال�سل�كّية الإماراتّية من خلل املُ�ساهمة يف املناهج والأن�سطة اخلا�سّ   .4
والثقافة  التعليم  جمال  يف  واملُحا�سرات  والفعالّيات  الأن�سطة  وتفعيل  والتعليم،  بالرتبية 

والفن�ن بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنّية. 
دعم املُبادرات املُجتمعّية التطّ�عّية بالتن�سيق مع اجلهات املعنّية داخل الدولة وخارجها.   .5

احِلة.  رة على اله�ّية ال�طنّية واملُ�اَطَنة ال�سّ درا�سة الق�سايا الجتماعّية املُ�ؤثِّ   .6
املحلي  املُجتمع  وجهات  ُم�ؤ�ّس�سات  مع  واملُ�ساركة  والت�ا�سل  التعاون  وجمالت  قن�ات  فتح    .7

واخلليجي والعربي والّدويل.
القيام بجميع املُعاملت والأعمال املُرتِبطة بطبيعة ن�ساِطها واللزمة لتحقيق اأهداِفها، مبا    .8

يف ذلك ُمار�سة الأعمال التجارّية.
تاأ�سي�س ال�سركات وامل�ساريع ال�ستثمارية �س�اًء مُبفرِدها اأو باملُ�ساهمة مع الغري، اأو املُ�ساهمة    .9
اأو الندماج اأو �سراء الأ�سُهم اأو احل�س�س يف ال�سركات واجلهات التي ُتزاول اأن�سطة ُماثلة 

اأو �سبيهة بن�ساِطها اأو ُم�ساِعدة لها يف حتقيق اأهداِفها داخل الدولة وخارجها.
متلُّك الأم�ال املنق�لة وغري املنق�لة، واحلق�ق املاّدية واملعن�ّية اللزمة لتمكينها من حتقيق    .10

اأهدافها.
11. اأي مهام اأو �سلحّيات اأخرى تك�ن لزمة لتحقيق املُ�ؤ�ّس�سة لأهدافها.

جمل�ص اإدارة املُوؤ�ّض�ضة
املادة )7(

امل�سه�د  من  الأع�ساء  من  وعدد  للرئي�س  ونائٍب  رئي�س  من  يتكّ�ن  اإدارة،  جمل�س  للُم�ؤ�ّس�سة  يك�ن 
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لهم بالّنزاهة والكفاءة واخلربة، ل يقل عددهم عن )5( خم�سة اأع�ساء مبن فيهم رئي�س املجل�س 
ونائبه، يتم تعيينهم مبر�س�م ُي�سِدره احلاكم ملُّدة )3( ثلث �سن�ات قابلة للتجديد.

اجتماعات جمل�ص الإدارة
املادة )8(

يجتمع املجل�س بدع�ة من رئي�سه، اأو نائبه يف حال غيابه، مّرة واحدة على الأقل ُكل )3( ثلثة  اأ-  
اأ�سهر، اأو ُكّلما دعت احلاجة لذلك، وتك�ن اجتماعاته �سحيحة بح�س�ر اأغلبّية اأع�سائه، على 

اأن يك�ن رئي�س املجل�س اأو نائبه من بينهم.
ت�ساوي  وعند  رين،  احلا�سِ الأع�ساء  اأ�س�ات  باأغلبّية  ياته  وت��سِ قراراته  املجل�س  ُي�سِدر  ب-  
ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، وُتدّون قرارات املجل�س يف حما�سر يتم  الأ�س�ات ُيرجَّ

ر املجل�س. الت�قيع عليها من رئي�س الجتماع وُمقرِّ
ر يتم تعيينه من قبل رئي�س املجل�س، يت�لى ُمِهّمة ت�جيه الدع�ة لأع�ساء  يك�ن للمجل�س ُمقرِّ ج-  
وُمتابعة  اجتماعاته،  وتدوين حما�سر  اأعماله،  واإعداد جداول  اجتماعاته،  املجل�س حل�س�ر 

ياِته، واأي مهام اأخرى يتم تكليُفه بها من رئي�س املجل�س. تنفيذ قراراته وت��سِ

اخت�ضا�ضات جمل�ص الإدارة
املادة )٩(

املُقّررة  املُ�ؤ�ّص�صة، وقيامها باخت�صا�صاِتها  اأعمال  العام على  الإ�صراف  ُمِهّمة  ُتناط باملجل�س  اأ-  
لها مُب�جب هذا القان�ن والقرارات ال�ساِدرة مُب�جبه، ويك�ن له على وجه اخل�س��س املهام 

وال�سلحّيات التالية:
والت�سغيلّية،  والتط�يرّية  ال�سرتاتيجّية  وخططها  للُم�ؤ�ّس�سة  العاّمة  يا�سة  ال�سِّ اعتماد    .1

وُمتابعة تنفيذها.
ة  اإقرار م�سروع املُ�ازنة ال�سن�ّية للُم�ؤ�ّس�سة وح�سابها اخلتامي، ورفعهما للجهات املُخت�سّ   .2

يف الإمارة لعتمادهما.
اعتماد الهيكل التنظيمي للُم�ؤ�ّس�سة.   .3

ة باملُ�ؤ�ّس�سة. اعتماد امل�ساريع والربامج واملُبادرات اخلا�سّ   .4
الن�احي  يف  املُ�ؤ�ّس�سة  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلِّقة  والأنظمة  والل�ائح  القرارات  اعتماد    .5

الإدارّية واملالّية والفّنية، مبا يف ذلك نظام �س�ؤون امل�ارد الب�سرّية ملُ�ّظفي املُ�ؤ�ّس�سة.
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اقرتاح الت�سريعات اللزمة لتمكني املُ�ؤ�ّس�سة من حتقيق اأهدافها.   .6
لة باأن�ِسطة املُ�ؤ�ّس�سة، وحتديد  �سني يف املجالت ذات ال�سِّ تعيني ال�ست�ساريني واملُتخ�سِّ   .7

اأتعابهم.
قي احل�سابات وحتديد اأتعابهم يف بداية كل �سنة مالّية.  تعيني ُمدقِّ   .8

يف  ة  املُخت�سّ للجهات  ورفعها  املُ�ؤ�ّس�سة،  مها  ُتقدِّ التي  اخلدمات  وبدل  الر�س�م  اإقرار    .9
الإمارة لعتمادها.

اعتماد التقرير ال�سن�ي للُم�ؤ�ّس�سة.   .10
لتم�يل  عاة  الرُّ وا�ستقطاب  ة،  واخلا�سّ العاّمة  اجلهات  مع  ال�سراكات  م�ساريع  اعتماد    .11

ذها املُ�ؤ�ّس�سة. الربامج واملُبادرات وامل�ساريع التي ُتنفِّ
باملُ�ؤ�ّس�سة مب�جب هذا  املن�طة  باملهام  التنفيذي  قيام اجلهاز  واملُتابعة على  الإ�سراف    .12

القان�ن والقرارات ال�سادرة مُب�جبه.
واآلّية  اخت�سا�ساتها،  وحتديد  واملُ�ؤّقتة،  الدائمة  العمل  وفرق  الفرعّية  اللجان  ت�سكيل    .13

عملها. 
ه،  مهامِّ اأداء  يف  ملُعاونته  والخت�سا�س،  اخلربة  ذوي  من  ُمنا�ِسبًا  يراه  مبن  ال�ستعانة    .14
�س�اًء من داخل الإمارة اأو خارجها، دون اأن يك�ن لهم �س�ت معدود يف ُمداولت املجل�س.

اأي مهام اأو �سلحّيات اأخرى تك�ن لزمة لتحقيق اأهداف املُ�ؤ�ّس�سة.   .15
با�ستثناء ال�سلحّيات املُقّررة للمجل�س مب�جب البندين )1( و)2( من الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
املادة، للمجل�س تف�ي�س اأي من �سلحّياته املن�س��س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة لأي 

من اأع�سائه اأو للُمدير التنفيذي، على اأن يك�ن هذا التف�ي�س خّطيًا وحُمّددًا.

اجلهاز التنفيذي للُموؤ�ّض�ضة
املادة )10(

الإداريني  املُ�ّظفني  من  وعدد  التنفيذي  املُدير  من  يتاألف  تنفيذي،  جهاز  للُم�ؤ�ّس�سة  يك�ن  اأ-  
واملاليني والفّنيني.

القرارات  تنفيذ  وُمتابعة  للُم�ؤ�ّص�صة،  الت�صغيلّية  بالأعمال  القيام  التنفيذي  باجلهاز  ُيناط  ب-  
ال�سادرة عن املجل�س.

ي�سري على ُم�ّظفي املُ�ؤ�ّس�سة نظام �س�ؤون امل�ارد الب�سرّية الذي يعتمده املجل�س يف هذا ال�ساأن. ج-  
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تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�ضا�ضاته
املادة )11(

ُيعنّي املُدير التنفيذي بقرار من املجل�س. اأ-  
يك�ن املُدير التنفيذي م�س�ؤوًل ُمبا�سرًة اأمام املجل�س عن تنفيذ املهام املن�طة به مب�جب هذا  ب-  

القان�ن والقرارات والأنظمة والل�ائح املُعتمدة لدى املُ�ؤ�ّس�سة.
يت�ّلى املُدير التنفيذي املهام وال�سلحّيات التالية: ج-  

والت�سغيلّية،  والتط�يرّية  ال�سرتاتيجّية  وخططها  للُم�ؤ�ّس�سة  العاّمة  يا�سة  ال�سِّ اقرتاح    .1
ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها.

التي  والقرارات  والت�سغيلّية،  ال�سرتاتيجّية  للُم�ؤ�ّس�سة وخططها  العاّمة  يا�سة  ال�سِّ تنفيذ    .2
ُي�سِدرها املجل�س.

املجل�س  اإلى  ورفعهما  اخلتامي،  وح�سابها  للُم�ؤ�ّس�سة  ال�سن�ّية  املُ�ازنة  م�سروع  اقرتاح    .3
لإقرارهما.

اقرتاح الهيكل التنظيمي للُم�ؤ�ّس�سة، ورفعه للمجل�س لعتماده.   .4
الن�احي  يف  املُ�ؤ�ّس�سة  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلِّقة  والأنظمة  والل�ائح  القرارات  اقرتاح    .5
الإدارّية واملالّية والفّنية، مبا فيها نظام �س�ؤون امل�ارد الب�سرّية ملُ�ّظفي املُ�ؤ�ّس�سة ورفعها 

اإلى املجل�س لعتمادها. 
الإ�سراف على الأعمال الي�مّية للجهاز التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة.   .6

ة باملُ�ؤ�ّس�سة، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها،  اقرتاح امل�ساريع والربامج واملُبادرات اخلا�سّ   .7
وُمتابعة تنفيذها.

اإعداد التقرير ال�سن�ي لإجنازات املُ�ؤ�ّس�سة واأن�ِسطِتها، ورفعه اإلى املجل�س لعتماده.   .8
متثيل املُ�ؤ�ّس�سة اأمام الغري، واإبرام العق�د والتفاقّيات اللزمة لتحقيق اأهداف املُ�ؤ�ّس�سة.   .9

حتقيق نتائج الأداء املطل�بة للجهاز التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة، ورفع تقارير الأداء للمجل�س.   .10
مها املُ�ؤ�ّس�سة، ورفعها اإلى املجل�س لإقرارها. اقرتاح الر�س�م وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ   .11

ه بها من املجل�س. اأي مهام اأو �سلحّيات اأخرى يتم تكليُفه اأو تف�ي�سُ   .12

املوارد املالّية للُموؤ�ّض�ضة
املادة )12(

تتكّ�ن امل�ارد املالّية للُم�ؤ�ّس�سة ما يلي:
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�سها حك�مة دبي للُم�ؤ�ّس�سة. الأم�ال املنق�لة وغري املنق�لة التي ُتخ�سِّ   .1
مها املُ�ؤ�ّس�سة. الر�س�م وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ   .2

ع�ائد ال�قف واملنح والهبات.   .3
قها املُ�ؤ�ّس�سة من ُمار�سة اأن�ِسطِتها. اأي م�ارد اأخرى حُتقِّ   .4

اأي م�ارد اأخرى ُي�افق عليها املجل�س.   .5

ح�ضابات املُوؤ�ّض�ضة و�ضنتها املالّية
املادة )13(

ق املُ�ؤ�ّس�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجلتها اأ�س�ل ومبادئ املُحا�سبة التي يعتمدها املجل�س. ُتطبِّ اأ-  
تبداأ ال�سنة املالّية للُم�ؤ�ّس�سة يف الي�م الأول من �سهر يناير وتنتهي يف الي�م احلادي والثلثني  ب-  
من �سهر دي�سمرب من كل �سنة، على اأن تبداأ ال�سنة املالّية الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا 

القان�ن وتنتهي يف الي�م احلادي والثلثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.

اأحكام انتقالّية
املادة )14(

ُتنقل اإلى املُ�ؤ�ّس�سة بتاريخ العمل بهذا القان�ن كاّفة احلق�ق والأ�س�ل واللتزامات وامل�س�ؤولّيات  اأ-  
وال�سلحّيات املن�طة بـ »برنامج وطني«.

ُينقل اإلى املُ�ؤ�ّس�سة جميع املُ�ّظفني العاملني لدى »برنامج وطني« بتاريخ العمل بهذا القان�ن  ب-  
مع احتفاظهم بحق�قهم املُكت�سبة.

اإ�ضدار القرارات التنفيذّية
املادة )1٥(

با�ستثناء القرارات التي يخت�س املجل�س باإ�سدارها وفقًا لأحكام هذا القان�ن، ُي�سِدر رئي�س املجل�س 
التنفيذي القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن. 

الإلغاءات
املادة )16(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القان�ن.
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ال�ضريان والن�ضر
املادة )17(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القان�ن من تاريخ �سُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 26 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــق 10 رم�سان 1439هـ
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مر�ضوم رقم )20( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن

اإعفاء املُن�ضاآت القت�ضادّية من الغرامات
وت�ضهيل اإجراءات جتديد ترخي�ضها

__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على القان�ن رقم )25( ل�سنة 2008 ب�ساأن دائرة التنمية القت�سادّية، وُي�سار اإليها فيما 
بعد بـِ »الدائرة«،

دبي  اإمارة  يف  القت�سادّية  الأن�سطة  ُمزاولة  تنظيم  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )13( رقم  القان�ن  وعلى 
وتعديلته،

وعلى القان�ن رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلك�مة دبي،
ة  اخلا�سّ والغرامات  الر�س�م  اعتماد  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )13( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

بدائرة التنمية القت�سادّية،
وبهدف تخفيف الأعباء املالّية على املُن�ساآت القت�سادّية يف اإمارة دبي،

نر�ضم ما يلي:
الإعفاء من الغرامات

املادة )1(
ُتعفى كاّفة املُن�ساآت القت�سادّية املُرّخ�سة من الدائرة من الغرامات املفرو�سة عليها وقت العمل 

ة بالدائرة. بهذا املر�س�م، نتيجة ُمالفِتها للت�سريعات املحلّية اخلا�سّ

ت�ضهيل اإجراءات جتديد الرتخي�ص
املادة )2(

ل يح�ل دون املُ�سّي يف اإجراءات جتديد ترخي�س املُن�ساأة القت�سادّية لدى الدائرة وج�د ر�س�م اأو 
بة عليها ل�سالح اأي جهة حك�مّية اأخرى يف اإمارة دبي، عند قيامها بتجديد ترخي�سها  غرامات ُمرتتِّ
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يف امل�عد املُحّدد اأو حتى نهاية �سنة 2018 اأيُّهما اأقرب، وذلك مع عدم الإخلل بالتزامها ب�سداد 
بة ل�سالح تلك اجلهات. الر�س�م والغرامات املرُتتِّ

ُمهلة ال�ضتفادة من الإعفاء والت�ضهيالت
املادة )3(

وت�صهيل  الغرامات  من  الإعفاء  من  ترخي�صها  املُنتهي  القت�صادّية  املُن�صاآت  ل�صتفادة  ُي�صرتط 
اإجراءات جتديد الرتخي�س املن�س��س عليها يف هذا املر�س�م، اأن تق�م بت�س�يب اأو�ساِعها �س�اًء 

بتجديد ترخي�سها اأو باإلغائه قبل نهاية �سنة 2018.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )4(

ُيعمل بهذا املر�س�م اعتبارًا من تاريخ 14 اأبريل 2018، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية.

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 26 ماي� 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــق 10 رم�سان 1439هـ
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مر�ضوم رقم )21( ل�ضنة 2018
بت�ضكيل

جمل�ص اإدارة ُموؤ�ّض�ضة »وطني الإمارات«
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على القان�ن رقم )7( ل�سنة 2018 باإن�ساء ُم�ؤ�ّس�سة »وطني الإمارات«، وُي�سار اإليها فيما 
بعد بـِ »املُوؤ�ّض�ضة«، 

 
نر�ضم ما يلي:

ت�ضكيل جمل�ص الإدارة
املادة )1(

ُي�سّكل جمل�س اإدارة املُ�ؤ�ّس�سة، برئا�سة ال�ضّيد/ متيم حممد املهريي، وُع�س�ّية ُكل من: اأ-  
نائبًا للرئي�س ال�سّيد/ �سعيـد حممــد الع�يــم    .1

ع�س�ًا ال�سّيد/ حممـد جابــر الذيـــب    .2
ع�س�ًا ال�سّيد/ فهد عبدالرحمـن املل    .3
ع�س�ًا ال�سّيد/ �سرار حميــد بالهـ�ل    .4
ع�س�ًا ال�سّيد/ عبداهلل �ساعـن اجلتبي    .5
ع�س�ًا ال�سّيد/ حممـد عمـــر الطايـــر    .6

وذلك ملدة ثلث �سن�ات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت ُمّدة ُع�س�ّية اأع�ساء جمل�س اإدارة املُ�ؤ�ّس�سة املذك�رين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�سكيل املجل�س، فاإّنه ي�ستمر يف هذه احلالة اأع�ساء جمل�س اإدارة املُ�ؤ�ّس�سة يف 

هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ساء ُجُدد بدًل عنهم. اأداء مهامِّ
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ال�ضريان والن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية.  ُيعمل بهذا املر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 26 ماي� 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــق 10 رم�سان 1439هـ
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مر�ضوم رقم )22( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن

اإعادة ت�ضكيل جمل�ص اإدارة ُموؤ�ّض�ضة حممد بن را�ضد لالإ�ضكان
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على القان�ن رقم )4( ل�سنة 2011 ب�ساأن ُم�ؤ�ّس�سة حممد بن را�سد للإ�سكان، وُي�سار 
اإليها فيما بعد ِبـ »املُوؤ�ّض�ضة«،

وعلى املر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة املجال�س واللجان التابعة حلك�مة دبي،
وعلى املر�س�م رقم )4( ل�سنة 2017 بت�سكيل جمل�س اإدارة ُم�ؤ�ّس�سة حممد بن را�سد للإ�سكان،

نر�ضم ما يلي:
اإعادة ت�ضكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
اإليه،  املُ�سار   2017 ل�سنة   )4( رقم  املر�س�م  مب�جب  املُ�سّكل  املُ�ؤ�ّس�سة،  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  ُيعاد 

ليك�ن على النح� التايل: 
رئي�سًا معايل/ حممـد اإبراهيــم ال�سيـــباين     .1

نائبًا للرئي�س ال�سّيد/ �سلطـــان بطي بــن جمــرن      .2
ع�س�ًا ال�سّيد/ داوود عبدالرحمن الهاجري     .3
ع�س�ًا ال�سّيد/ عبداهلل فا�ســـل املزروعـي     .4
ع�س�ًا ال�سّيد/ عبيـــد �سعيـــد بن م�سحـــار     .5
ع�س�ًا ال�سّيدة/ هـــدى حمـدان احلميـــري     .6
ع�س�ًا املُديـــر التنفيـــذي للمـــ�ؤ�سـ�ســــة     .7

وذلك لذات املُّدة املُحّددة يف املر�س�م رقم )4( ل�سنة 2017 املُ�سار اإليه.  

Issue 434 Pages.indd   17 6/11/18   11:20 AM



العدد )434( - ال�ضنة )٥2( - 28 رم�ضان  143٩هـ - املوافق 13 يونيو 2018م 18 حكومة دبي - اجلريدة الر�ضمية

ال�ضريان والن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا املر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 26 ماي� 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــق 10 رم�سان 1439هـ
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قرار رقم )11( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن

تعديل م�ضاحة وُحدود حممّية املرموم ال�ضحراوّية
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطلع على القان�ن رقم )11( ل�سنة 2003 باإن�ساء املحمّيات الطبيعّية يف اإمارة دبي،
وعلى املر�س�م رقم )22( ل�سنة 2014 باإن�ساء حممّيات طبيعّية يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي: 
تعديل م�ضاحة وُحدود املحمّية

املادة )1(
ُتعّدل م�ساحة وُحدود حممّية املرم�م ال�سحراوّية املُن�ساأة مب�جب املر�س�م رقم )22( ل�سنة 2014 

املُ�سار اإليه، وفقًا للخريطة املُلحقة بهذا القرار.

الن�ضر وال�ضريان
املادة )2(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 11 اأبريل 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رجب 1439هـ
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قرار اإداري رقم )426( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق

يف هيئة الطرق واملوا�ضالت
�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديلته،  وامل�ا�سلت  الطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  القان�ن  على  الطلع  بعد 
وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2006 باإن�ساء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق وامل�ا�سلت واعتماد 
هيكلها امل�ؤ�س�سي التنظيمي، 

وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم م�اقف املركبات يف اإمارة دبي، 
ولئحته التنفيذية، 

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�سلت،

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
ُينح م�ظف� م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول 
لأحكام  باملخالفة  ترتكب  التي  الأفعال  اإثبات  يف  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  القرار،  بهذا  امللحق 
اإليه ولئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة  قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 املُ�سار 

مب�جبهما.
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واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مب�جب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مبا يلي:

الإجراءات  ومراعاة  اإليه،  املُ�سار   2016 ل�سنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام    .1
املن�س��س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.

ل�سنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  باأحكام  املخاطبني  الأ�سخا�س  التزام  من  التحقق    .2
2016 امل�سار اإليه ولئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة مب�جبهما، بال�اجبات التي يفر�سها 

عليهم هذا القرار، وعدم مالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا للأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.  .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة، واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8
عدم ا�ستغلل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

�ضالحيات ماأمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة )3(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ماأم�ري ال�سبطية الق�سائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار 
مار�سة ال�سلحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البلغات وال�سه�د.   .3
اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخ�ل الأماكن املُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .4

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي امل�سم�لني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.           

مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 22 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــق 6 رم�سان 1439هـ
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جدول 
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق يف الهيئة 

املمنوحني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
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قرار اإداري رقم )24٥( ل�ضنة 2018
ب�ضاأن تنظيم عمل

اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي
واملوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية يف اإمارة دبي

__________

مدير عام دائرة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والعمل اخلريي

بعد الطلع على القان�ن رقم )2( ل�سنة 2011 ب�ساأن دائرة ال�س�ؤون الإ�سلمية والعمل اخلريي،
وعلى املر�س�م رقم )9( ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم جمع التربعات يف اإمارة دبي،

حتفيظ  ومراكز  اخلريية  اجلمعيات  ب�ساأن   2013 ل�سنة   )26( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القراآن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سلمية يف اإمارة دبي،

ال�س�ؤون  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2015 ل�سنة   )15( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
الإ�سلمية والعمل اخلريي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

اجلمعيات  ب�ساأن   2013 ل�سنة   )26( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   : قرار املجل�س التنفيذي 
الإ�سلمية يف  وامل�ؤ�س�سات  الكرمي  القراآن  اخلريية ومراكز حتفيظ 

اإمارة دبي.
: دائرة ال�س�ؤون الإ�سلمية والعمل اخلريي. الدائرة 

: مدير عام الدائرة. املدير العام 
اجلمعيات  برتخي�س  بالدائرة  املعنّية  التنظيمية  ال�حدات  وت�سمل   : الإدارة املخت�سة 

Issue 434 Pages.indd   25 6/11/18   11:20 AM



العدد )434( - ال�ضنة )٥2( - 28 رم�ضان  143٩هـ - املوافق 13 يونيو 2018م 26 حكومة دبي - اجلريدة الر�ضمية

اخلريية ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإٍ�سلمية.
: اأي م�ؤ�س�سة فردية، اأو جماعة ذات تنظيم له �سفة ال�ستمرار ملدة  اجلمعية اخلريية 
اأو  طبيعيني  اأ�سخا�س  اأو  �سخ�س  من  ت�ؤلف  معينة،  غري  اأو  معينة 
ن�ساطها  ومتار�س  اخلريية،  اأو  الدينية  بال�س�ؤون  ُتعنى  اعتباريني، 
يف الإمارة، وي�سمل ذلك امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الدينية اأو اخلريية 

امل�ؤ�س�سة اأو التي يتم تاأ�سي�سها مب�جب ت�سريع.
الكرمي  القراآن  وجت�يد  تلوة  اأحكام  تعليم  فيه  يتم  الذي  املكان   : مركز حتفيظ القراآن الكرمي 

وحتفيظه وتدري�سه يف الإمارة �س�اء ب�سكل دائم اأم م�ؤقت.
يف  الديني  ال�عي  وتنمية  الإ�سلمية  الثقافة  بن�سر  تعنى  جهة  اأي   : امل�ؤ�س�سة الإ�سلمية 

الإمارة ومتار�س ن�ساطها فيها �س�اء ب�سكل دائم اأم م�ؤقت.
: النظام الأ�سا�سي للجمعية اخلريية، ومركز حتفيظ القراآن الكرمي  النظام الأ�سا�سي 

وامل�ؤ�س�سة الإ�سلمية، وذلك بح�سب الأح�ال.
الكرمي  القراآن  حتفيظ  ومركز  اخلريية،  اجلمعية  اإدارة  جمل�س   : املجل�س 

وامل�ؤ�س�سة الإ�سلمية، وذلك بح�سب الأح�ال.
: ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي يرغب يف اإن�ساء جمعية خريية  امل�ؤ�س�س 

اأو مركز لتحفيظ القراآن الكرمي اأو م�ؤ�س�سة اإ�سلمية.

نطاق ال�ضريان
املادة )2(

وامل�ؤ�س�سات  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  ومراكز  اخلريية،  اجلمعيات  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�سري 
الإ�سلمية املرخ�سة يف الإمارة وفقًا لأحكام قرار املجل�س التنفيذي.

اأن�ضطة اجلمعيات اخلريية
املادة )3(

حتدد الأن�سطة التي يج�ز للجمعيات اخلريية مار�ستها يف الإمارة على النح� التايل:
تقدمي الأعمال اخلريية والإن�سانية.  -1

اأعمال الرب والإح�سان وتق�ية ال�سلت والروابط الإن�سانية واخلريية.  -2
املجتمع  وخدمة  بالإمارة،  واملقيمني  امل�اطنني  بني  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  ال�سع�ر  تنمية   -3
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وتط�يره.
اإن�ساء ودعم امل�ساجد وغريها من امل�ساريع التي تهدف اإلى تط�ير املجتمع وتنميته.   -4

تقدمي الدعم للمر�سى واملع�سرين والفقراء وامل�ساكني وغريهم من الفئات املحتاجة.  -5
اأي اأن�سطة اأخرى تعنى بالعمل اخلريي ت�افق عليها الدائرة.  -6

اأن�ضطة مراكز حتفيظ القراآن الكرمي
املادة )4(

حتدد الأن�سطة التي يج�ز ملراكز حتفيظ القراآن الكرمي مار�ستها يف الإمارة على النح� التايل:
تعليم القراآن الكرمي وجت�يده وحتفيظه.  -1

تدري�س عل�م القراآن الكرمي واأ�س�ل تلوته وتف�سريه بنهج معتدل.  -2
تربية اجليل على الأخلق احل�سنة والتاأدب باآداب القراآن الكرمي.  -3

النب�ية  ال�سنن  واإحياء  واملبادئ  والعادات  الإ�سلمية  لل�سريعة  املخالفة  الأفكار  ت�سحيح   -4
املهج�رة.

تخريج حفاظ عاملني وعاملني بالقراآن الكرمي وال�سنة النب�ية.  -5
طباعة الكتب واملن�س�رات التي تعنى بالقراآن الكرمي.  -6

تنظيم م�سابقات القراآن الكرمي.  -7
القراآن الكرمي على امل�ساركة يف امل�سابقات املحلية  الدار�سني مبراكز حتفيظ  حث الطلب   -8

والدولية للقراآن الكرمي.
اأي اأن�سطة اأخرى تعنى بالقراآن الكرمي ت�افق عليها الدائرة.  -9

اأن�ضطة املوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية
املادة )٥(

حتدد الأن�سطة التي يج�ز للم�ؤ�س�سات الإ�سلمية مار�ستها يف الإمارة على النح� التايل:
تعليم عل�م ال�سريعة الإ�سلمية واأ�س�ل الدين واأحكامه.  -1

تدري�س عل�م القراآن الكرمي وال�سنه النب�ية بنهج معتدل.  -2
تربية اجليل على الأخلق احل�سنة والتاأدب باآداب القراآن الكرمي.  -3

ت�سحيح الأفكار املخالفة لل�سريعة والعادات واملبادئ واإحياء ال�سنن النب�ية املهج�رة.  -4
العناية بن�سر الثقافة الإ�سلمية وتنمية ال�عي الديني لدى اأفراد املجتمع.  -5
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الهتمام بالدع�ة اإلى دين الإ�سلم ون�سره بني غري امل�سلمني.  -6
اإر�ساد امل�سلمني اإلى العناية بالدين الإ�سلمي والتم�سك بتعاليمه وتثقيفهم باأم�ر دينهم.  -7

طباعة الكتب واملن�س�رات التي تعنى بالقراآن الكرمي وال�سنة النب�ية.  -8
تعليم الفقه والعبادات بنهج مي�سر.  -9

تنظيم وتنفيذ الدرو�س واملحا�سرات والندوات والدورات والأن�سطة الدينية.  -10
طباعة ون�سر الت�سجيلت الإ�سلمية ال�س�تية واملرئية.  -11

تدري�س املناهج التي تقررها، وتعتمدها الدائرة.  -12
اأي اأن�سطة اأخرى ت�افق عليها الدائرة.  -13

مزاولة الأن�ضطة
املادة )6(

ل يج�ز للجمعية اخلريية، اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي، اأو امل�ؤ�س�سة الإ�سلمية اخلروج  اأ- 
عن الأهداف املحددة لها يف نظامها الأ�صا�صي، اأو مزاولة اأي ن�صاط غري م�صرح لها مبزاولته 

من الدائرة.
ل يج�ز للجمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو امل�ؤ�س�سة الإ�سلمية ن�سر اأو ت�زيع  ب- 

اأي مادة مرئية اأو م�سم�عة اأو مكت�بة اإل بعد احل�س�ل على م�افقة الدائرة.

املوافقة املبدئية
املادة )7(

متنح الإدارة املخت�سة مقدم الطلب م�افقة مبدئية على ترخي�س اجلمعية اخلريية اأو مركز  اأ- 
على  احل�س�ل  متطلبات  ل�ستكمال  وذلك  الإ�سلمية،  امل�ؤ�س�سة  اأو  الكرمي  القراآن  حتفيظ 

الرتخي�س النهائي من الدائرة.
يحظر على مقدم الطلب خلل فرتة منحه امل�افقة املبدئية وقبل ح�س�له على الرتخي�س  ب- 
النهائي، مزاولة اأي ن�صاط من الأن�صطة املحددة مب�جب هذا القرار، اأو اإجراء اأي تغيري على 

البيانات التي مت ا�ستنادًا لها احل�س�ل على امل�افقة املبدئية.

متطلبات اإمتام اإجراءات الرتخي�ص
املادة )8(

يجب على مقدم الطلب احلا�سل على امل�افقة املبدئية اإمتام كافة اإجراءات الرتخي�س خلل  اأ- 
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مدة ل تزيد على )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ منحه هذه امل�افقة، وفقًا لل�صروط واملعايري التي 
حتددها الإدارة املخت�سة، ويج�ز للمدير العام متديد هذه املهلة ملدة ماثلة يف الأح�ال التي 

ت�ستدعي ذلك.
تعترب امل�افقة املبدئية ملغاة، اإذا مل يقم مقدم الطلب احلا�سل على امل�افقة املبدئية با�ستيفاء  ب- 

متطلبات الرتخي�س النهائي خلل املهلة املحددة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة.

الت�ضجيل والرتخي�ص
املادة )٩(

بعد  الرتخي�س  الإ�سلمية،  امل�ؤ�س�سة  اأو  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مركز  اأو  اخلريية  اجلمعية  مُتنح 
ا�صتيفاء جميع ال�صروط املن�ص��س عليها يف قرار املجل�س التنفيذي، ويف حال عدم ا�صتيفاء هذه 

ال�صروط فاإنه يتم رف�س طلب الرتخي�س.

النظام الأ�ضا�ضي 
املادة )10(

ل يج�ز للم�ؤ�س�س واملجل�س تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية اخلريية، اأو مركز حتفيظ القراآن  اأ- 
الكرمي، اأو امل�ؤ�س�سة الإ�سلمية، اإل بعد احل�س�ل على امل�افقة اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

اأو  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  مركز  اأو  اخلريية،  للجمعية  الأ�سا�سي  النظام  ي�ستمل  اأن  يجب  ب- 
ال�سرت�سادي  الأ�سا�سي  النظام  يف  املحددة  الإلزامية  البيانات  على  الإ�سلمية،  امل�ؤ�س�سة 

املعتمد لدى الدائرة يف هذا ال�ساأن.

فتح احل�ضابات امل�ضرفية
املادة )11(

للجمعية اخلريية فتح ثلثة ح�سابات م�سرفية بحد اأق�سى، وح�ساب م�سريف واحد فقط لكل  اأ- 
من مركز حتفيظ القراآن الكرمي وامل�ؤ�س�سة الإ�سلمية، على اأن يتم تزويد الدائرة باأرقام هذه 

احل�سابات وامل�ؤ�س�سة امل�سرفية امل�دعة فيها اأم�الها.
يحق للدائرة الطلع على ال�سجلت والدفاتر املحا�سبية للجمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ  ب- 

القراآن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سلمية.
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ملكية الأموال 
املادة )12(

تعترب اأم�ال اجلمعية اخلريية ومركز حتفيظ القراآن الكرمي وامل�ؤ�س�سة الإ�سلمية ملكًا لها،  اأ- 
ولي�س للم�ؤ�س�س اأو املجل�س اأي حق فيها.

ل يج�ز للم�ؤ�س�س اأو لأي متربع الرج�ع يف الهبة اأو ال�سدقة اأو الزكاة اأو ال�قف املقرر ل�سالح  ب- 
اجلمعية اخلريية اأو مركز حتفيظ القراآن الكرمي اأو امل�ؤ�س�سة الإ�سلمية، بعد متام قب�سها.

اإنفاق اأموال الزكاة
املادة )13(

على اجلمعية اخلريية اأن تنفق اأم�ال الزكاة التي تق�م بجمعها يف م�سارفها املقررة �سرعًا خلل 
�سنة بحد اأق�سى من تاريخ قب�سها، ول يج�ز لها ادخارها اأو ا�ستثمارها ول يج�ز حب�سها ملدة تزيد 

على ال�سنة.

اأيلولة الأموال
املادة )14(

وامل�ؤ�س�سة  الكرمي  القراآن  حتفيظ  ومركز  اخلريية  اجلمعية  وم�ج�دات  اأم�ال  الدائرة  اإلى  ت�ؤول 
ال�ج�ه  يف  ل�سرفها  وذلك  اإجباريًا،  اأو  اختياريًا  وت�سفيتها  بحلها  قرار  ي�سدر  التي  الإ�سلمية 

املقررة �سرعًا.

جمع التربعات
املادة )1٥(

ت�سريحها  بتجديد  التربعات  بجمع  الدائرة  من  ت�سريح  على  احلا�سلة  اخلريية  اجلمعية  تلتزم 
ب�سكل دوري، وفقًا لل�س�ابط التي تقررها الإدارة املخت�سة يف هذا ال�ساأن. 

التعاون والتن�ضيق
املادة )16(

يك�ن للجمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سلمية التعاون والتن�سيق 
فيما بينها لتتمكن من القيام باأن�سطتها وحتقيق اأهدافها.
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جدول املخالفات والتدابري
املادة )17(

الكرمي  القراآن  حتفيظ  ومركز  اخلريية  باجلمعية  اخلا�سة  والتدابري  املخالفات  حتدد  اأ- 
وامل�ؤ�س�سة الإ�سلمية، وفقًا ملا ه� مبنّي يف اجلدول امللحق بهذا القرار.

للإدارة  ويك�ن  القرار،  بهذا  امللحق  اجلدول  يف  عليها  املن�س��س  التدابري  بتدرج  يعتد  ل  ب- 
املرتكبة،  املخالفة  ج�سامة  ح�سب  املخالف  على  املنا�سب  التدبري  ت�قيع  �سلحية  املخت�سة 

وذلك مع عدم الإخلل بامل�س�ؤولية املدنية واجلزائية عند القت�ساء.
بت�سحيح  التقيد  اخلطي  الإنذار  اأو  اخلطي  النظر  لفت  تدبري  عليه  ُيفر�س  من  على  يجب  ج- 

املخالفة خلل اأ�سب�ع من تاريخ ت�جيه لفت النظر اأو الإنذار.
يف حال اإيقاف الرتخي�س، حتدد الإدارة املخت�سة مدة اإيقافه على اأن ل تقل عن �سهر واحد  د- 

ول تزيد على �سنة واحدة.

تنفيذ القرار
املادة )18(

على م�س�ؤويل الإدارة املخت�سة، كل يف جمال اخت�سا�سه، و�سع ال�س�ابط اللزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القرار.

الإلغاءات
املادة )1٩(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اإداري اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.
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الن�ضر وال�ضريان
املادة )20(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

د. حمد ال�ضيخ اأحمد حمد ال�ضيباين
مدير عام دائرة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والعمل اخلريي

�سدر يف دبي بتاريخ  6   ي�ني�  2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 21  رم�سان 1439هـ
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جدول
بتحديد املخالفات والتدابري املتعلقة باجلمعية اخلريية ومركز حتفيظ القراآن 

الكرمي واملوؤ�ض�ضة الإ�ضالمية 

التدبري الرابع التدبري الثالث التدبري الثاين التدبري الأول و�ضف املخالفة

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإيقاف الرتخي�س

اإنذار خطي

اإيقاف الرتخي�س

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

اإنذار خطي

لفت نظر خطي

اإنذار خطي

الدائرة  م�افقة  على  احل�س�ل  عدم 

امل�سبقة قبل فتح اأي ح�ساب م�سريف.

ملزاولة  املنا�سب  املقر  ت�فري  عدم 

الأن�سطة.

املتح�سلة  النقدية  املبالغ  اإيداع  عدم 

�سرفها  قبل  امل�سريف  احل�ساب  يف 

على الأن�سطة.

ثلثة   )3( كل  الدائرة  تزويد  عدم 

احل�ساب  حركة  بك�سف  اأ�سهر 

امل�سريف.

اأو  بالبيانات  الدائرة  تزويد  عدم 

امل�ستندات  اأو  الدفاتر  اأو  ال�سجلت 

املطل�بة خلل اأ�سب�ع من تاريخ طلبها 

اأو املدة التي حتددها الدائرة.

يف  املحددة  الأهداف  عن  اخلروج 

النظام الأ�سا�سي.

املجل�س  قرار  باأحكام  اللتزام  عدم 

التنفيذي وهذا القرار.

تعديل النظام الأ�سا�سي دون احل�س�ل 

من  امل�سبقة  اخلطية  امل�افقة  على 
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�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

لفت نظر خطي

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

الدائرة.

مزاولة ن�صاط غري م�صرح مبزاولته.

التدخل يف ال�سيا�سة اأو اإثارة النزاعات 

اأو  الدينية  اأو  العن�سرية  اأو  الطائفية 

العرقية.

بالإدانة  نهائي  ق�سائي  حكم  �سدور 

اأو  العامة،  بامل�سلحة  ت�سر  باأعمال 

النظام  مع  تتعار�س  باأعمال  القيام 

العام اأو الآداب العامة.

ال�سرتاك يف م�ؤمتر اأو ندوة اأو اجتماع 

اأو  الدولة  داخل  �س�اًء  م�سابقة  اأو 

امل�افقة  على  احل�س�ل  قبل  خارجها 

اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

الن�سمام  اأو  ال�سرتاك  اأو  النت�ساب 

اإلى اأي جهة يقع مقرها داخل الدولة 

على  احل�س�ل  قبل  خارجها،  اأو 

امل�افقة اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

التي  الأوجه  غري  يف  اأم�الها  اإنفاق 

حتقق الهدف الذي اأن�سئت لأجله.

يف  اإنفاقها  وعدم  الأم�ال  حب�س 

وج�هها املقررة.

يف  الدخ�ل  اأو  التجارة  مزاولة 

م�ساربات مالية.
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�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإيقاف الرتخي�س

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

اإنذار خطي

تقدمي الدعم املايل لأي جهة تقع داخل 

الدولة اأو خارجها، قبل احل�س�ل على 

امل�افقة اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

وملحظات  تقارير  على  الرد  عدم 

الدائرة  ومرا�سلت  وا�ستف�سارات 

خلل اأ�سب�ع من تاريخ طلبها اأو املدة 

التي حتددها الدائرة.

عدم تقدمي ن�سخة من امل�ازنة ال�سن�ية 

واحل�ساب اخلتامي اإلى الدائرة خلل 

)3( ثلثة اأ�سهر من تاريخ اعتماده اأو 

انتهاء ال�سنة املالية اأيهما اأقرب.

املجل�س،  واأع�ساء  رئي�س  تعيني 

فيها  واملتط�عني  والعاملني  واملدير 

اخلطية  امل�افقة  على  احل�س�ل  قبل 

امل�سبقة من الدائرة.

والجتماعات  الندوات  تنظيم 

ي�سارك  التي  والدرو�س  واملحا�سرات 

اأو  الدولة  داخل  من  اأ�سخا�س  فيها 

امل�افقة  خارجها، قبل احل�س�ل على 

اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

اأو  الدائرة  م�ظفي  متكني  عدم 

املكلفني من قبلها بالطلع والتدقيق 

يف اأي وقت على ال�سجلت وامل�ستندات 
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�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإنذار خطي

اإيقاف الرتخي�س

اإنذار خطي

اإنذار خطي

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإنذار خطي

لفت نظر خطي

اإنذار خطي

لفت نظر خطي

لفت نظر خطي

اإنذار خطي

اإنذار خطي

والدفاتر.

غري  م�ستندات  اأو  بيانات  تقدمي 

�سحيحة.

اأو  اإعانات  اأو  منافع  اأو  هبات  قب�ل 

داخل  من  منح  اأو  تربعات  اأو  و�سايا 

امل�افقة  على  احل�س�ل  قبل  الدولة 

اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

اأو  اإعانات  اأو  منافع  اأو  هبات  قب�ل 

خارج  من  منح  اأو  تربعات  اأو  و�سايا 

امل�افقة  على  احل�س�ل  قبل  الدولة 

اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

اخلطية  امل�افقة  على  احل�س�ل  عدم 

الربامج  على  الدائرة  من  امل�سبقة 

تقدمها  التي  والأن�سطة  وامل�ساريع 

�س�اًء داخل الدولة اأو خارجها.

الرتخي�س  جتديد  طلب  تقدمي  عدم 

تاريخ  من  ي�مًا  ثلثني   )30( قبل 

انتهائه.

على  احل�س�ل  قبل  فروع  اإن�ساء 

امل�افقة اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

اأو  اأو ال�سماح بجمعها  جمع التربعات 

الت�سال  و�سائل  عرب  عنها  الإعلن 

والإعلم، قبل احل�س�ل على امل�افقة 
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�سحب الرتخي�س

�سحب الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإيقاف الرتخي�س

اإنذار خطي

اإنذار خطي

لفت نظر خطي

اخلطية امل�سبقة من الدائرة.

التي  التدابري  اأو  الطلبات  تنفيذ  عدم 

ت�سحيح  عدم  اأو  الدائرة،  تفر�سها 

املخالفة التي فر�ست عليها.

املتطلبات  من  اأي  مالفة 

وال�سرتاطات وال�س�ابط التي تقررها 

الدائرة.
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