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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني

- قانون رقم )14( ل�شنة 2016 ب�شاأن �إن�شاء مكتبة حممد بن ر��شد �آل مكتوم.
- قانون رقم )15( ل�شنة 2016 ب�شاأن �لت�شريعات �لتنظيمية �ل�شادرة عن �شلطات �ملناطق 

�حلرة ومناطق �لتطوير �خلا�شة يف �إمارة دبي.
- قانون رقم )16( ل�شنة 2016 بتعديل بع�ض �أحكام �لقانون رقم )23( ل�شنة 2009 ب�شاأن 

موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة.

مرا�سيم
- مر�شوم رقم )19( ل�شنة 2016 بت�شكيل �لهيئة �لق�شائية ملحاكم دبي وحماكم مركز دبي 

�ملايل �لعاملي.
- مر�شوم رقم )30( ل�شنة 2016 ب�شاأن م�شت�شفى �جلليلة �لتخ�ش�شي للأطفال.

- مر�شوم رقم )31( ل�شنة 2016 ب�شاأن رهن �لأر��شي �ملمنوحة يف �إمارة دبي.
دبي  مطار  يف  �حلرة  باملنطقة  �أر�ض  قطعتي  باإحلاق   2016 ل�شنة   )32( رقم  مر�شوم   -

�لدويل.
- مر�شوم رقم )33( ل�شنة 2016 بتعيني رئي�ض جمل�ض �إد�رة مركز دبي لتطوير �لقت�شاد 

�لإ�شلمي.
- مر�شوم رقم )34( ل�شنة 2016 بتعيني نائب رئي�ض مركز حممد بن ر��شد للف�شاء.

- مر�شوم رقم )36( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شة مكتبة حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم.
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قانون رقم )14( ل�سنة 201٦
باإن�ساء

مكتبة حممد بن را�سد اآل مكتوم
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

�لعام  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كة  تنظيم  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )22( رقم  �لقانون  على  �لطلع  بعد 
و�خلا�ض يف �إمارة دبي،

وعلى �لقانون رقم )33( ل�شنة 2015 باإن�شاء موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية،
وعلى �لقانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي،

وعلى �ملر�شوم رقم )41( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�ض �أمناء موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم �لعاملية،

وعلى �أمر تاأ�شي�ض جمل�ض بلدية دبي ل�شنة 1961،

ُن�سدر القانون التايل: 
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�شّمى هذ� �لقانون »قانون اإن�ساء مكتبة حممد بن را�سد اآل مكتوم رقم )14( ل�سنة 201٦«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�ض على غري ذلك:

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  : �لدولة  
: �إمارة دبي. �لإمارة  

: �شاحب �ل�شمو حاكم دبي. �حلاكم 
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: حكومة دبي. �حلكومة 
: موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية. موؤ�ش�شة �ملبادر�ت 

: مكتبة حممد بن ر��شد �آل مكتوم. �ملكتبة 
: موؤ�ش�شة مكتبة حممد بن ر��شد �آل مكتوم. �ملوؤ�ش�شة 

: جمل�ض �إد�رة �ملوؤ�ش�شة جمل�ض �لإد�رة  
: رئي�ض جمل�ض �لإد�رة. �لرئي�ض 

: �ملدير �لتنفيذي للموؤ�ش�شة. �ملدير �لتنفيذي 
 

اإن�ساء املكتبة
املادة )3(

ُتن�شاأ يف �لإمارة مبوجب هذ� �لقانون: 
مكتبة ُت�شّمى »مكتبة حممد بن را�سد اآل مكتوم«. �أ-  

را�سد  بن  حممد  مكتبة  »موؤ�س�سة  ُت�شّمى  �ملكتبة  على  بالإ�شر�ف  ُتعنى  عامة  موؤ�ش�شة  ب-  
�لأعمال  ملُبا�شرة  �للزمة  �لقانونية  و�لأهلية  �لعتبارية،  بال�شخ�شية  تتمتع  مكتوم«،  اآل 
و�لت�شّرفات �لتي تكفل حتقيق �أهد�ف �ملكتبة، وُتعترب �ملوؤ�ش�شة من �جلهات �ملعنّية �ملُحّددة 

يف �لقانون رقم )33( ل�شنة 2015 �ملُ�شار �إليه.

مقر املوؤ�س�سة
املادة )4(

يكون مقر �ملوؤ�ش�شة �لرئي�ض يف مدينة دبي، ويجوز بقر�ر من جمل�ض �لإد�رة �إن�شاء فروع لها د�خل 
�لإمارة وخارجها.

اأهداف املكتبة
املادة )٥(

تهدف �ملكتبة �إلى حتقيق ما يلي:
1-  دعم وتعزيز �ل�شرت�تيجية �ل�شاملة للدولة يف �لقطاع �لثقايف و�ملعريف.

رفع م�شتوى �لثقافة �ملعرفية يف �لعامل �لعربي، من خلل تطوير منارة معرفية علمية وثقافية    -2
وفق �أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات �لعاملية.
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�إليها  توفري �ملُحتوى �لورقي و�ل�شمعي و�ملرئي و�لإلكرتوين ملحتويات �ملكتبة، و�ُشُبل �لو�شول    -3
لكافة �شعوب �لعامل.

غر�ض �شغف �ملعرفة وُحب �لتثّقف و�لطلع يف نفو�ض �لأطفال و�لأجيال �لقادمة.   -4
توفري ُملتقى للأدباء و�ملُثّقفني و�ملرُتجمني و�لباحثني من خمتلف �جلن�شّيات و�لثقافات من    -5

كافة دول �لعامل.
�لفكري  �لإنتاج  وت�شجيع  �إثر�ئها،  على  و�حلر�ض  �لعربية  �للغة  على  �حلفاظ  يف  �ملُ�شاهمة    -6

و�لأدب �لعربي و�ملرَُتَجم ملُختلف �لعلوم و�لفنون من �لُكّتاب و�لأدباء و�لُهو�ة �لو�عدين.

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )٦(

تتولى �ملوؤ�ش�شة �لإ�شر�ف �لعام على �ملكتبة، و�لقيام باملهام و�ل�شلحيات �للزمة لتحقيق �أهد�ف 
�ملكتبة، ويكون لها على وجه �خل�شو�ض �ملهام و�ل�شلحيات �لتالية:

ومتابعة  �ملكتبة،  �أهد�ف  لتحقيق  �للزمة  �ل�شرت�تيجية  و�خلطط  �لعامة  �ل�شيا�شات  ر�شم    -1
تنفيذها.

ر�شم �خلطط �ل�شرت�تيجية �ل�شاملة لتنفيذ �لروؤية �لثقافية و�ملعرفية للمكتبة، وتعزيز وعي    -2
�ملجتمعات بهذه �لروؤية حمليًا وعربيًا وعامليًا.

ت�شغيل �ملكتبة، ومر�فقها �ملُختلفة، و�لرتويج لها حمليًا و�إقليميًا ودوليًا.   -3
و�شع �ُشُبل تطوير ون�شر �ملحتوى �ملعريف.   -4

�لتن�شيق مع �جلهات �حلكومية و�لإقليمية و�لدولية يف كل ما يتعلق مبجال عمل �ملوؤ�ش�شة.   -5
عقد �ملوؤمتر�ت و�لّندو�ت و�ملعار�ض وور�ض �لعمل و�ملُ�شاركة فيها، و�إ�شد�ر �لتقارير �لدورية    -6
بعمل  �ل�شلة  ذ�ت  �ملجالت  يف  و�لدولية  �لإقليمية  و�ملُنّظمات  �ملعنّية  �جلهات  مع  بالتعاون 

�ملوؤ�ش�شة.
وثقافة  �لقر�ءة  ُت�شّجع  �لتي  �لثقافية  و�لأن�شطة  و�لفعاليات  و�ملهرجانات  �حلملت  تنظيم    -7

�لطلع و�إثر�ء �ملعرفة حمليًا وعربيًا وعامليًا.
تطوير �شبكة تعاون �إقليمية وعاملية يف جمال ن�شر �ملعرفة وتثقيف �ملُجتمعات، من خلل �إبر�م    -8

�لعقود و�لتفاقيات وُمذّكر�ت �لتفاهم �للزمة لتمكني �ملوؤ�ش�شة من حتقيق �أهد�ف �ملكتبة.
�ملُ�شاهمة يف �حلفاظ على �ملوروث �لثقايف �لوطني وتوثيقه وتوفري �ُشُبل �لطلع عليه، من    -9
خلل �مل�شاركة يف �لأن�شطة و�ملهرجانات و�لفعاليات ذ�ت �ل�شلة باحلفاظ على ذلك �ملوروث 

و��شتد�مته.
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بني  �ملعارف  ونقل  �ملعريف،  �ملحتوى  لإثر�ء  �لعربي  �لعامل  و�لرتجمة يف  �لتاأليف  دعم حركة    -10
ثقافات �ل�شعوب �ملختلفة، من خلل جعل �ملكتبة مركزً� للتاأليف و�لرتجمة و�لبحوث و�لآد�ب.
لتحقيق  �للزمة  و�ملعنوية  �ملاّدية  و�حلقوق  �ملنقولة  وغري  �ملنقولة  �لأمو�ل  و��شتئجار  متّلك    -11

�أهد�ف �ملكتبة.
ِقَبل  �لتي يتم تكليفها بها من  �أو  �ملوؤ�ش�شة  �لتي تقوم بها  �لثقافية و�ملعرفية  �ملُبادر�ت  �إد�رة    -12

�حلاكم �أو جمل�ض �لإد�رة.
�ل�شلة  ذ�ت  و�ملجالت  و�مل�شاريع  �ل�شركات  يف  و�ملُ�شاهمة  و�ل�شركات،  �ملوؤ�ش�شات  تاأ�شي�ض    -13

باأهد�ف �ملكتبة.
متثيل �ملكتبة خارج �لدولة و�لرتويج لروؤيتها ور�شالتها وخططها وُمبادر�تها �ل�شرت�تيجية.   -14

�أي مهام �أو �شلحيات �أخرى تكون لزمة لتمكني �ملوؤ�ش�شة من حتقيق �أهد�ف �ملكتبة �ملن�شو�ض    -15
عليها يف هذ� �لقانون.

الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة
املادة )7(

تتاألف �ملوؤ�ش�شة من �مل�شتويات �لتنظيمية �لتالية:
جمل�ض �لإد�رة.   -1

�ملدير �لتنفيذي.   -2
�جلهاز �لتنفيذي.   -3

جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة
املادة )٨(

يكون للموؤ�ش�شة جمل�ض �إد�رة يتاألف من رئي�ض ونائٍب للرئي�ض وعدد من �لأع�شاء من ذوي �خلربة 
و�لخت�شا�ض ل يقل عددهم عن )7( �شبعة �أع�شاء مبن فيهم �لرئي�ض ونائب �لرئي�ض، يتم تعيينهم 

مبر�شوم ُي�شِدره �حلاكم، مِلُّدة )3( ثلث �شنو�ت قابلة للتجديد.

اجتماعات جمل�ص الإدارة
املادة )٩(

يعقد جمل�ض �لإد�رة �جتماعاته بدعوة من �لرئي�ض، �أو نائبه يف حال غيابه، )4( �أربع مر�ت  �أ-  
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على �لأقل يف �ل�شنة، وُكّلما دعت �حلاجة �إلى ذلك، وتكون �جتماعاته �شحيحة بح�شور �أغلبية 
�أع�شائه، على �أن يكون �لرئي�ض �أو نائبه من بينهم.

ُي�شِدر جمل�ض �لإد�رة قر�ر�ته باأغلبية �أ�شو�ت �لأع�شاء �حلا�شرين، وعند ت�شاوي �لأ�شو�ت  ب-  
ُيرّجح �جلانب �لذي منه رئي�ض �لجتماع.

ُتدّون قر�ر�ت جمل�ض �لإد�رة يف حما�شر ُيوّقع عليها رئي�ض �لجتماع و�لأع�شاء �حلا�شرون. ج-  
ر ُيعنّي من قبل �لرئي�ض، يتولى مهمة توجيه �لدعوة لأع�شاء جمل�ض  يكون ملجل�ض �لإد�رة ُمقرِّ د-  
وُمتابعة  �جتماعاته،  حما�شر  وحترير  �أعماله،  جد�ول  و�إعد�د  �جتماعاته،  حل�شور  �لإد�رة 

تنفيذ قر�ر�ته وتو�شياته، و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من �لرئي�ض.
�خلربة  ذوي  من  منا�شبًا  ير�ه  من  �جتماعاته  حل�شور  يدعو  �أن  �لإد�رة  ملجل�ض  يجوز  هـ-  

و�لخت�شا�ض، دون �أن يكون لهم �شوت معدود يف مد�ولت جمل�ض �لإد�رة.
يجوز ملجل�ض �لإد�رة ت�شكيل �للجان �لفرعية وفرق �لعمل �لد�ئمة �أو �ملُوؤّقتة ملُعاونته يف �أد�ء  و-  
مهامه، وُيحّدد �لقر�ر �ل�شادر بت�شكيل �أي من تلك �للجان وفرق �لعمل مهامها و�شلحياتها 

ومدة عملها.
يحل نائب �لرئي�ض حمل �لرئي�ض يف حال غيابه �أو قيام مانع لديه، ويز�ول كافة �ملهام �ملنوطة  ز-  

بالرئي�ض مبوجب هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه.

رئي�ص جمل�ص الإدارة
املادة )10(

ُيعنّي �لرئي�ض ُع�شوً� يف جمل�ض �أمناء موؤ�ش�شة �ملُبادر�ت، ويتولى مهمة �شمان حتقيق �لتناغم  �أ-  
موؤ�ش�شة  ت�شعى  �لتي  للأهد�ف  �ل�شرت�تيجي  و�لإطار  �لعامة  و�لروؤية  �ملكتبة  �أهد�ف  بني 

�ملبادر�ت �إلى حتقيقها.
ُيناط بالرئي�س املهام وال�صالحيات التالية: ب-  

�عتماد �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�ش�شة.   -1
�عتماد �لقر�ر�ت �ملُتعلقة بتنظيم �لعمل يف �ملوؤ�ش�شة يف �لنو�حي �لإد�رية و�ملالّية و�لفّنية،    -2

مبا يف ذلك �لّنُظم و�للو�ئح و�ل�شيا�شات �ملالية و�لتعاقدية و�شوؤون �ملو�رد �لب�شرية.
�عتماد �لنظام �لد�خلي لعمل جمل�ض �لإد�رة.   -3

هذ�  مبوجب  به  �ملنوطة  بالخت�شا�شات  �لإد�رة  جمل�ض  قيام  على  و�ملتابعة  �لإ�شر�ف    -4
�لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه.
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�عتماد �ل�شلحيات �ملالية للموؤ�ش�شة، وفتح �حل�شابات �لبنكية و�إغلقها و�ل�شحب منها،    -5
و�لقرت��ض با�شم �ملوؤ�ش�شة، وذلك مبا يتو�فق مع �لت�شريعات �ل�شارية.

�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من �حلاكم.   -6
للرئي�ض تفوي�ض �أي من �ل�شلحيات �ملُقّررة له مبوجب �لفقرة )ب( من هذه �ملادة لأي من  ج-  

ّددً�. �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة، على �أن يكون هذ� �لتفوي�ض خّطيًا وحُمَ

اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة
املادة )11(

باخت�شا�شاتها  وقيامها  �ملوؤ�ش�شة،  �أعمال  على  �لعام  �لإ�شر�ف  مهمة  �لإد�رة  جمل�ض  يتولى  �أ-  
�ملُقّررة لها مبوجب هذ� �لقانون، ويكون له على وجه �خل�شو�ض �ملهام و�ل�شلحيات �لتالية:
و�لت�شغيلية،  و�لتطويرية  �ل�شرت�تيجية  وخططها  للموؤ�ش�شة  �لعامة  �ل�شيا�شة  �عتماد    -1

و�لإ�شر�ف على تنفيذها.
�إقر�ر م�شروع �ملو�زنة �ل�شنوية للموؤ�ش�شة وح�شابها �خلتامي، ورفعهما للجهات �ملخت�شة    -2

لعتمادهما. 
ة  �إقر�ر �لر�شوم وبدل �خلدمات �لتي ُتقّدمها �ملوؤ�ش�شة، وعر�شها على �جلهات �ملخت�شّ   -3

لعتمادها.
�ملكتبة  �أهد�ف  ُت�شِهم يف حتقيق  �لتي  و�لرب�مج  و�لأن�شطة  و�ملبادر�ت  �مل�شاريع  �عتماد    -4

و�لإ�شر�ف على تنفيذها.
�شني يف �ملجالت ذ�ت �ل�شلة باأن�شطة �ملوؤ�ش�شة، وحتديد  تعيني �ل�شت�شاريني و�ملُتخ�شّ   -5

�أتعابهم.
تعيني ُمدّققي �حل�شابات وحتديد �أتعابهم يف بد�ية كل �شنة مالية.    -6

مر�جعة خطط وبر�مج عمل �ملوؤ�ش�شة وتقييم مدى تطبيقها ب�شكل �شنوي.   -7
�قرت�ح �لت�شريعات �للزمة لتمكني �ملوؤ�ش�شة من حتقيق �أهد�ف �ملكتبة.   -8

�ملكتبة  لأهد�ف  حتقيقه  من  و�لتاأكد  للموؤ�ش�شة،  �لتنفيذي  �جلهاز  �أد�ء  ومتابعة  تقييم    -9
و�للتز�م بال�شيا�شة �لعامة �ملُعتمدة.

�للزمة  �ملُلحظات  و�إبد�ء  �لتنفيذي،  �ملدير  يرفعها  �لتي  �لأد�ء  تقارير  على  10-  �لطلع 
ب�شاأنها.

�أهد�ف  لتحقيق  �للزمة  �ملو�رد  و�إد�رة  �لتمويل  وبر�مج  خطط  �إعد�د  على  11-  �لإ�شر�ف 
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�ملكتبة.
12-  �أي مهام �أو �شلحيات �أخرى مُتّكن جمل�ض �لإد�رة من حتقيق �أهد�ف �ملكتبة.

�ملادة  هذه  من  )�أ(  �لفقرة  يف  عليها  �ملن�شو�ض  �شلحياته  من  �أي  تفوي�ض  �لإد�رة  ملجل�ض  ب-  
للجنة ُم�شّكلة من بني �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة، �أو لأي من �أع�شائه، �أو للمدير �لتنفيذي، على 

�أن يكون هذ� �لتفوي�ض خّطيًا وحُمّددً�.

اجلهاز التنفيذي للموؤ�س�سة
املادة )12(

�لإد�ريني  �ملُوّظفني  من  وعدد  �لتنفيذي  �ملدير  من  يتاألف  تنفيذي،  جهاز  للموؤ�ش�شة  يكون  �أ-  
و�ملاليني و�لفنيني.

القرارات  تنفيذ  ومتابعة  للم�ؤ�ص�صة،  الت�صغيلية  بالأعمال  القيام  التنفيذي  باجلهاز  ُيناط  ب-  
�ل�شادرة عن جمل�ض �لإد�رة.

حق�قهم  و�صائر  للم�ؤ�ص�صة  التنفيذي  اجلهاز  م�ظفي  تعيني  و�صروط  اإجراءات  تتحدد  ج-  
وو�جباتهم �لوظيفية مبوجب لو�ئح خا�شة باملو�رد �لب�شرية ُتعتمد بقر�ر ي�شدر يف هذ� �ل�شاأن 

عن �لرئي�ض.

تعيني املدير التنفيذي وحتديد اخت�سا�ساته
املادة )13(

ُيعنّي �ملدير �لتنفيذي بقر�ٍر من �لرئي�ض. �أ-  
يكون �ملدير �لتنفيذي م�شوؤوًل �أمام جمل�ض �لإد�رة عن تنفيذ �ملهام �ملنوطة به مبوجب هذ�  ب-  
�لقانون و�لقر�ر�ت و�لأنظمة و�للو�ئح �ملُعتمدة لدى �ملوؤ�ش�شة، وما يتم تكليفه بها من جمل�ض 

�لإد�رة.
ج-  ُتناط باملدير التنفيذي املهام وال�صالحيات التالية:

و�لت�شغيلية،  و�لتطويرية  �ل�شرت�تيجية  وخططها  للموؤ�ش�شة  �لعامة  �ل�شيا�شة  �قرت�ح    -1
ورفعها �إلى جمل�ض �لإد�رة لعتمادها.

تنفيذ �ل�شيا�شة �لعامة �ملُعتمدة للموؤ�ش�شة وخططها �ل�شرت�تيجية و�لت�شغيلية، و�لقر�ر�ت    -2
�لتي ُي�شِدرها جمل�ض �لإد�رة.

جمل�ض  �إلى  ورفعهما  �خلتامي،  وح�شابها  للموؤ�ش�شة  �ل�شنوية  �ملو�زنة  م�شروع  �قرت�ح    -3
�لإد�رة لإقر�رهما.
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يف  �لعمل  بتنظيم  �ملتعلقة  و�للو�ئح  و�لقر�ر�ت  للموؤ�ش�شة،  �لتنظيمي  �لهيكل  �إعد�د    -4
�ملوؤ�ش�شة من �لنو�حي �لإد�رية و�ملالية و�لفنية و�لتعاقدية و�ملو�رد �لب�شرية، ورفعها �إلى 

�لرئي�ض لعتمادها. 
ذوي  �ملُوظفني  وتعيني  للموؤ�ش�شة،  �لتنفيذي  للجهاز  �ليومّية  �لأعمال  على  �لإ�شر�ف    -5

�لكفاءة و�لخت�شا�ض.
�لإد�رة  جمل�ض  �إلى  ورفعها  باملوؤ�ش�شة،  �خلا�شة  و�ملبادر�ت  و�لرب�مج  �مل�شاريع  �قرت�ح   -6

لعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
�لإد�رة  جمل�ض  �إلى  ورفعه  و�أن�شطتها،  �ملوؤ�ش�شة  لإجناز�ت  �ل�شنوي  �لتقرير  �إعد�د    -7

لعتماده.
متثيل �ملوؤ�ش�شة �أمام �لغري، و�إبر�م �لعقود و�لتفاقات �للزمة لتحقيق �أهد�ف �ملكتبة.   -8

ملجل�ض  �لأد�ء  تقارير  ورفع  للموؤ�ش�شة،  �لتنفيذي  للجهاز  �ملطلوبة  �لأد�ء  نتائج  حتقيق    -9
�لإد�رة.

�لإد�رة  جمل�ض  �إلى  ورفعها  �ملوؤ�ش�شة،  ُتقّدمها  �لتي  �خلدمات  وبدل  �لر�شوم  10-  �قرت�ح 
لإقر�رها.

11-  �لقيام بكافة �ملهام �ملنوطة به مبوجب �للو�ئح �ملُطّبقة يف �ملوؤ�ش�شة.
12-  �أي مهام �أو �شلحيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�شه بها من جمل�ض �لإد�رة. 

املُبادرات املُلحقة باملوؤ�س�سة
املادة )14(

ُيلحق باملوؤ�ش�شة مبوجب هذ� �لقانون �ملُبادر�ت �لتالية:
حتّدي �لقر�ءة �لعربي.   -1

جائزة حممد بن ر��شد للغة �لعربية.   -2
رة. ُمعجم حممد بن ر��شد للغة �لعربية �ملُعا�شِ   -3

مقر �ملجل�ض �لدويل للغة �لعربية.   -4

اإن�ساء املكتبة
املادة )1٥(

تتولى بلدية دبي �إن�شاء مبنى �ملكتبة و�ملر�فق �ملُلحقة بها، ومتويل كافة �لأن�شطة �لرئي�شية للمكتبة 
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�إليها يف �ملادة )14( من هذ� �لقانون، وجتهيز �ملكتبة بكافة  و�ملُبادر�ت �ملُلحقة باملُوؤ�ش�شة �ملُ�شار 
�لأجهزة و�ملُِعّد�ت �للزمة لت�شغيلها، وت�شليمها للموؤ�ش�شة، وفقًا لأف�شل �ملُو��شفات �لعاملية �ملُطّبقة 

يف هذ� �ل�شاأن.

املوارد املالّية للموؤ�س�سة
املادة )1٦(

تتكون �ملو�رد �ملالّية للموؤ�ش�شة مما يلي:
�شها �حلكومة للموؤ�ش�شة. �لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لتي ُتخ�شِّ   -1

مها �ملوؤ�ش�شة. �لر�شوم وبدل �خلدمات �لتي ُتقدِّ   -2
عو�ئد ��شتثمار �أمو�لها.   -3

�مِلَنح و�لِهبات و�لَو�شايا و�لوقف و�لعو�ئد �ملُتاأّتية منها.  -4
�أي مو�رد �أخرى ُيو�فق عليها جمل�ض �لإد�رة.    -5

ح�سابات املوؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة )17(

ق �ملوؤ�ش�شة يف تنظيم ح�شاباتها و�شجلتها �أ�شول ومبادئ �ملحا�شبة �حلكومية. ُتطبِّ �أ-  
تبد�أ �ل�شنة �ملالية للموؤ�ش�شة يف �ليوم �لأول من �شهر يناير وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثلثني  ب-  
من �شهر دي�شمرب من كل �شنة، على �أن تبد�أ �ل�شنة �ملالية �لأولى �عتبارً� من تاريخ �لعمل بهذ� 

�لقانون وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثلثني من �شهر دي�شمرب من �ل�شنة �لتالية.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )1٨(

ُي�شِدر �لرئي�ض �لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

الإلغاءات
املادة )1٩(

ُيلغى �أي ن�ض يف �أي ت�شريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ� �لقانون.

Issue 406 Pages.indd   13 11/27/16   12:31 PM



العدد )40٦( - ال�سنة )٥0( - 1 ربيع الأول  143٨هـ - املوافق 30 نوفمرب 201٦م 14 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

ال�سريان والن�سر
املادة )20(

ُيعمل بهذ� �لقانون من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1438هـ
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قانون رقم )1٥( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

الت�سريعات التنظيمية ال�سادرة عن �سلطات املناطق احلرة
ومناطق التطوير اخلا�سة يف اإمارة دبي

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي �ملايل �لعاملي وتعديلته،
وعلى �لقانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن �جلريدة �لر�شمية حلكومة دبي،

وعلى �ملر�شوم رقم )22( ل�شنة 2009 ب�شاأن مناطق �لتطوير �خلا�شة يف �إمارة دبي،
وعلى �لت�شريعات �ملُن�ِشئة و�ملُنّظمة للمناطق �حلرة يف �إمارة دبي،

ُن�سدر القانون التايل:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�ض على غري ذلك:

: �إمارة دبي. �لإمارة 
: �شاحب �ل�شمو حاكم دبي. �حلاكم  

املنطقة  اأو  احلرة  املنطقة  على  الإ�صراف  قان�نًا  بها  املن�ط  احلك�مية  اجلهة   : ال�صلطة  
�خلا�شة يف �لإمارة.

: �ملناطق �حلرة �ملُن�شاأة يف �لإمارة مبوجب ت�شريع �حتادي �أو ت�شريع �شادر عن  �ملنطقة �حلرة 
�حلاكم، �أو �ملُن�شاأة وفقًا للت�شريعات �ل�شارية يف �لإمارة.

 2009 ل�شنة   )22( رقم  �ملر�شوم  باأحكام  �مل�شمولة  �خلا�شة  �لتطوير  مناطق   : �ملنطقة �خلا�شة 
�ملُ�شار �إليه، �أو �أي منطقة يتم �إن�شاوؤها باعتبارها منطقة تطوير خا�شة مبوجب 
ت�شريع �شادر عن �حلاكم، �أو يتم �إن�شاوؤها وفقًا للت�شريعات �ل�شارية يف �لإمارة.
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و�لقر�ر�ت  �لعاملي،  �ملايل  دبي  مركز  يف  �حلاكم  عن  ت�شُدر  �لتي  �لقو�نني   : �لت�شريع 
�لتنظيمية و�لتعليمات و�لأدلة وما يف حكمها، �ل�شادرة عن  و�لأنظمة و�للو�ئح 
�ل�شلطة، �لتي تت�شمن قو�عد عامة ُتطّبق على �لأفر�د �أو �ل�شركات �أو �ملوؤ�ش�شات 

د�خل �ملنطقة �حلرة �أو �ملنطقة �خلا�شة.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطّبق �أحكام هذ� �لقانون على �ملناطق �حلرة و�ملناطق �خلا�شة يف �لإمارة، مبا يف ذلك مركز دبي 
�ملايل �لعاملي.

ن�سر الت�سريعات والطالع عليها
املادة )3(

تتولى �ل�شلطة ن�شر �لت�شريعات �ل�شادرة عنها يف موقعها �لإلكرتوين، ويجب عليها �ل�شماح للكافة 
بالطلع على هذه �لت�شريعات بدون �أي ر�شوم �أو مقابل مادي.

لغة الت�سريع
املادة )4(

تكون لغة �لت�شريعات �ل�شادرة عن �ل�شلطة و�ملن�شورة يف موقعها �لإلكرتوين هي �للغة �لعربية �أو �أي 
لغة �أجنبية �أخرى.

حجية الن�سر
املادة )٥(

لكافة  وُملِزمًا  معلومًا  �لإلكرتوين  موقعها  يف  و�ملن�شور  �ل�شلطة  عن  �ل�شادر  �لت�شريع  ُيعترب  �أ-  
�ملوقع  يف  ن�شره  تاريخ  من  يومًا  ثلثني   )30( بعد  به  �لعمل  وو�جب  باأحكامه،  �ملُخاطبني 

�لإلكرتوين لل�شلطة، ما مل ين�ض �لت�شريع على موِعٍد �آخر. 
ُتعترب كافة �لت�شريعات �لتي �شدرت عن �ملناطق �حلرة و�ملناطق �خلا�شة قبل �لعمل باأحكام  ب-  
�ملوقع  يف  ن�شرها  يتم  �أن  على  باأحكامها،  للُمخاطبني  وُملِزَمة  معلومة  �أّنها  �لقانون  هذ� 

�لإلكرتوين �لعائد لل�شلطة خلل )30( ثلين يومًا من تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون.
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الن�سر وال�سريان
املادة )٦(

ُين�شر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1438هـ
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قانون رقم )1٦( ل�سنة 201٦
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )23( ل�سنة 200٩

ب�ساأن 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )25( ل�شنة 2008 ب�شاأن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية،
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )23( رقم  �لقانون  وعلى 

و�ملتو�شطة وتعديلته، وُي�شار �إليه فيما بعد ِبـ »القانون الأ�سلي«،

ُن�سدر القانون التايل:
املواد املُعّدلة

املادة )1(
ُي�شتبدل بن�شو�ض �ملو�د )7( و)10( و)12( من �لقانون �لأ�شلي، �لن�شو�ض �لتالية:

املادة )7(
تتولى �ملوؤ�ش�شة يف �شبيل حتقيق �أهد�فها، �ملهام و�ل�شلحيات �لتالية:

وتوفري  �مل�شاريع،  و�إقامة  �لأعمال  بريادة  �ملتعلقة  �ل�شرت�تيجية  و�خلطط  �ل�شيا�شات  و�شع    -1
�لرب�مج و�ملبادر�ت �ملرتبطة بتنمية هذه �مل�شاريع وتنفيذها وتطويرها ب�شكل دوري.

حتديد �ملعايري �للزمة لت�شنيف �مل�شاريع.   -2
حتديد �ملجالت �لرئي�شية لدعم �مل�شاريع، وو�شع وتنفيذ �ملبادر�ت �ملتعلقة بذلك.   -3

توفري �لبيئة �ملُنا�شبة خللق �لُفر�ض �ل�شتثمارية للم�شاريع يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ض.   -4
�إن�شاء وتطوير �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتي ُت�شهم يف حتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للموؤ�ش�شة،    -5

مبا يف ذلك حا�شنات �لأعمال.
در��شة �أو�شاع �مل�شاريع �لقائمة، وحتديد �لعو�ئق �لرئي�شية �لتي تعرت�ض ُنّوها، وو�شع �حللول    -6

�ملُنا�شبة لها.
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و�شع وتنفيذ بر�مج توعوية لت�شجيع �إقامة �مل�شاريع وتطويرها.   -7
�لتن�شيق مع �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �لتمويلية لت�شهيل ح�شول �لأع�شاء على خيار�ت متويلية،    -8

و�لتن�شيق مع �ملوردين �خلارجيني لتقدمي �لدعم و�خلدمات �ل�شت�شارية للأع�شاء.
مع  يتنا�صب  مبا  الأعمال،  حا�صنات  مراكز  لرتخي�س  الالزمة  واملعايري  ال�صروط  و�صع    -9

�حتياجات رّو�د �لأعمال، وُي�شاهم يف دعم جهود �لبتكار و�لإبد�ع يف �لإمارة.
من  �لأعمال  لرّو�د  �لأعمال  وحا�شنات  و�لتدريب  و�لتطوير  �ل�شت�شار�ت  خدمات  تقدمي    -10

م�اطني الدولة، وغريهم، وفقًا لل�صروط واملعايري التي تعتمدها الدائرة يف هذا ال�صاأن.
تاأ�شي�ض �ل�شركات و�ملُ�شاَهمة فيها، ومتّلك و��شتئجار �لعقار�ت و�ملنقولت.   -11

�أي مهام �أخرى تكون لزمة لتمكني �ملوؤ�ش�شة من حتقيق �أهد�فها.   -12
املادة )10(

تت�لى امل�ؤ�ص�صة ترخي�س الأع�صاء، وفقًا لل�صروط واملُتطّلبات املُعتمدة لديها يف هذا ال�صاأن،  اأ-  
على �أن ُير�عى يف ذلك ما يلي:

�ألف درهم عن �ل�شنو�ت �لثلث  ُي�شتوفى من �لع�شو ر�شم �شنوي مقد�ره )1000(  �أن    -1
�لأولى من تاريخ �أول ترخي�ض ُينح له، و)2000( �ألفا درهم �شنويًا عن �ل�شنتني �لر�بعة 

و�خلام�شة من هذ� �لرتخي�ض.
�لرتخي�ض،  �لأولى من منح  �ل�شنو�ت �خلم�ض  �أخرى خلل  ر�شوم  �أي  ��شتيفاء  يتم  �أل    -2

بخلف ما هو من�شو�ض عليه يف �لبند )1( من هذه �لفقرة.
ُيعامل رّو�د �لأعمال من مو�طني ُدول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، ُمعاملة ُمو�طني �لدولة، ويتم  ب-  

ترخي�صهم كاأع�صاء وفقًا لل�صروط واملُتطّلبات املُعتمدة لدى امل�ؤ�ص�صة يف هذا ال�صاأن.
املادة )12(

بن�شبة  فيها  ُت�شاِهم  �لتي  �أو  �ململوكة حلكومة دبي  و�ل�شركات  و�ملوؤ�ش�شات  على �جلهات �حلكومية 
تزيد على )25%( من ر�أ�شمالها، �للتز�م مبا يلي:

�إعفاء �لأع�شاء �ملو�طنني من ر�شوم �لقيد يف �شجل �ملوّردين �ملُعتمد لديها.   -1
تخ�شي�ض ما ن�شبته )10%( من ُم�شرتياتها للأع�شاء �ملو�طنني.   -2

تخ�شي�ض ما ن�شبته )5%( من �مل�شاحات �لإيجارية للمر�كز �لتجارية �لتي متلكها للأع�شاء،    -3
وفقًا ملعايري �لختيار و�لتاأهيل �لتي ت�شعها �ملوؤ�ش�شة لهذه �لغاية.

ن�شبة  تتجاوز  مل  حال  يف  �لأع�شاء،  من  �ملُقّدمة  �ملُز�يد�ت  �أو  للُمناق�شات  �لأولوّية  �إعطاء    -4
�لزيادة يف قيمة �لعرو�ض �ملُقّدمة منهم )5%( من قيمة �أف�شل و�أْجود �لعرو�ض �ملُقّدمة.

Issue 406 Pages.indd   19 11/27/16   12:31 PM



العدد )40٦( - ال�سنة )٥0( - 1 ربيع الأول  143٨هـ - املوافق 30 نوفمرب 201٦م 20 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

تخفي�ض �لقيمة �لإيجارية للأع�شاء بن�شبة ل تقل عن )20%( خلل �ل�شنو�ت �لثلث �لأولى    -5
من عقد �لإيجار.

�إخطار �ملوؤ�ش�شة باأي دعم يتم تقديه للأع�شاء.   -6

الإلغاءات
املادة )2(

ُيلغى �أي ن�ض يف �أي ت�شريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ� �لقانون.
 

الن�سر وال�سريان
املادة )3(

ُين�شر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1438هـ
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مر�سوم رقم )1٩( ل�سنة 201٦
بت�سكيل

الهيئة الق�سائية ملحاكم دبي
وحماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على قانون ت�شكيل �ملحاكم يف �إمارة دبي رقم )3( ل�شنة 1992 وتعديلته، وُي�شار �إليها 
فيما بعد بـِ »حماكم دبي«،

وعلى �لقانون رقم )6( ل�شنة 1992 باإن�شاء �ملجل�ض �لق�شائي وتعديلته،
وعلى �لقانون رقم )8( ل�شنة 1992 ب�شاأن �لنيابة �لعامة وتعديلته،

وعلى �لقانون رقم )12( ل�شنة 2004 ب�شاأن حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي وتعديلته، وُي�شار �إليها 
فيما بعد بـِ »حماكم املركز«،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل الهيئة الق�سائية

املادة )1(
ُت�شّكل يف �إمارة دبي مبوجب هذ� �ملر�شوم هيئة ق�شائية ُت�شّمى »الهيئة الق�سائية ملحاكم  �أ-  

دبي وحماكم مركز دبي املايل العاملي«، وُتوؤّلف على �لنحو �لتايل:
رئي�شًا 1- رئي�ض حمكمة �لتمييز مبحاكم دبي    
ع�شوً� 2- رئي�ض حماكم �ملركز     
ع�شوً� 3- �أمني عام �ملجل�ض �لق�شائي     
ع�شوً� 4- رئي�ض حمكمة �ل�شتئناف مبحاكم دبي   
ع�شوً� 5- قا�شي مبحكمة �ل�شتئناف مبحاكم �ملركز   
ع�شوً� 6- رئي�ض �ملحاكم �لبتد�ئية مبحاكم دبي    
ع�شوً� 7- قا�شي باملحكمة �لبتد�ئية مبحاكم �ملركز   

وُي�شار �إليها فيما بعد بـ »الهيئة الق�سائية«.
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رئي�ض  قبل  من  �ملركز  مبحاكم  �ل�شتئناف  وحمكمة  �لبتد�ئية  �ملحكمة  قا�شيا  ت�شمية  تتم  ب-  
حماكم �ملركز.

اخت�سا�ص الهيئة الق�سائية
املادة )2(

تتولى �لهيئة �لق�شائية �ملهام و�ل�شلحيات �لتالية:
حتديد �ملحكمة �ملخت�شة بنظر �أي دعوى �أو طلب قد يثار ب�شاأن نظره تنازع يف �لخت�شا�ض   -1

ما بني حماكم دبي وحماكم �ملركز.
وحماكم  دبي  حماكم  من  متعار�شة  �أحكام  �شدور  حال  يف  �لتنفيذ  �لو�جب  �حلكم  حتديد    -2

�ملركز يف دعاوى لذ�ت �خل�شوم ويف ذ�ت مو�شوع �لنز�ع.
�قرت�ح �لقو�عد و�ل�شو�بط �للزمة للحيلولة دون وقوع تنازع يف �لخت�شا�ض �إيجابًا �أو �شلبًا    -3
رئي�ض  �إلى  ورفعها  لهما،  �لتابعة  �لتنفيذ  دو�ئر  �أو بني  �ملركز،  ما بني حماكم دبي وحماكم 

�ملجل�ض �لق�شائي لعتمادها.
�إبد�ء �لر�أي يف �مل�شائل �ملتعلقة بالتعاون و�لتن�شيق بني حماكم دبي وحماكم �ملركز.   -4

�أي مهام �أخرى يتم تكليفها بها من �ملجل�ض �لق�شائي �أو �حلاكم.   -5

اآلية عمل الهيئة الق�سائية
املادة )3(

تعقد �لهيئة �لق�شائية �جتماعاتها بدعوة من رئي�شها، وتكون �جتماعاتها �شحيحة بح�شور  �أ-  
�لأع�شاء  �أ�شو�ت  باأغلبية  �أو  بالإجماع  وتو�شياتها  قر�ر�تها  وُت�شدر  �أع�شائها،  �أغلبية 

�حلا�شرين، وعند ت�شاوي �لأ�شو�ت ُيرّجح �جلانب �لذي منه رئي�ض �لهيئة �لق�شائية. 
ب�شاأنه خلل  �لنهائي  و�إ�شد�ر قر�رها  �إليها  �ملرفوع  �لطلب  �لنظر يف  �لق�شائية  �لهيئة  على  ب-  

مدة ل تزيد على )30( ثلثني يوم عمل من تاريخ تقدمي �لطلب �إليها.
ُتدّون �لهيئة �لق�شائية �إجر�ء�تها وقر�ر�تها �ملتخذة ب�شاأن �لطلبات �ملُحالة �إليها يف حما�شر  ج-  

يتم �لتوقيع عليها من قبل رئي�ض �لهيئة �لق�شائية و�أع�شائها.
تكون مد�ولت �لهيئة �لق�شائية �شرية. د-  

�أن يكون �لقر�ر �ل�شادر عن �لهيئة �لق�شائية ُم�شّببًا، وُيخطر به مقدم �لطلب خلل  يجب  هـ-  
مدة ل تزيد على )7( �شبعة �أيام عمل من تاريخ �شدوره.
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اإحالة النزاع اإلى الهيئة الق�سائية
املادة )4(

يف حال وجود تنازع يف �لخت�شا�ض بني حماكم دبي وحماكم �ملركز، باأن مل تتخل �أي حمكمة عن 
نظر �لدعوى �أو تخلت جميعها عن نظرها �أو ق�شت فيها باأحكام متعار�شة، فاإنه يجب �تباع ما يلي:
ُيرفع طلب حتديد �ملحكمة �ملخت�شة �أو �حلكم �لو�جب �لتنفيذ �إلى �لهيئة �لق�شائية مبوجب    -1

عري�شة ُيقّدمها �أي من �خل�شوم �أو �لنائب �لعام. 
�ملتعار�شة  �لأحكام  �أو  �لطلبات  �أو  �لدعاوى  لو�ئح  عن  �لأ�شل  طبق  �شورة  بالعري�شة  ُترفق    -2

بح�شب �لأحو�ل.
هذ�  يف  عليها  �ملن�شو�ض  �حلالت  يف  �إليها  �ملرفوعة  �لطلبات  يف  �لق�شائية  �لهيئة  تف�شل    -3

�ملر�شوم وفقًا للت�شريعات �ل�شارية وقو�عد �لخت�شا�ض �ملقررة يف هذ� �ل�شاأن.

الآثار املرتتبة على اإحالة النزاع اإلى الهيئة الق�سائية
املادة )٥(

يرتتب على �إحالة �لنز�ع للهيئة �لق�شائية، وفقًا لن�ض �ملادة )4( من هذ� �ملر�شوم ما يلي:
وقف �ل�شري يف �لدعاوى �أو �لطلبات �ملتنازع يف �لخت�شا�ض بنظرها حلني �شدور قر�ر �لهيئة    -1

�لق�شائية بتحديد �ملحكمة �ملخت�شة بنظرها.
وقف تنفيذ �لأحكام �ملتعار�شة �إلى حني حتديد �حلكم �لو�جب تنفيذه، وذلك مبوجب قر�ر    -2

ي�شدر عن �لهيئة �لق�شائية يف هذ� �ل�شاأن.

وقف املدد القانونية
املادة )٦(

توقف �ملدد �لقانونية وكذلك مدد �لتقادم �ملن�شو�ض عليها يف �لت�شريعات �ل�شارية من تاريخ تقدمي 
�لطلب �إلى �لهيئة �لق�شائية.

حجية قرارات الهيئة الق�سائية
املادة )7(

تكون �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �لهيئة �لق�شائية ب�شاأن حتديد �ملحكمة �ملخت�شة �أو �حلكم �لو�جب 
تنفيذه نهائية، وغري قابلة للطعن عليها.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٨(

ُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــق 4 رم�شان 1437هـ
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مر�سوم رقم )30( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء د�ئرة �ملالية،
وعلى �لقانون رقم )13( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة �ل�شحة يف دبي وتعديلته،

وعلى �لقانون رقم )9( ل�شنة 2011 ب�شاأن مدينة دبي �لطبية،

نر�سم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �ملر�شوم، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل يدل �شياق 
�لن�ض على غري ذلك:

: هيئة �ل�شحة يف دبي. �لهيئة 
: مدينة دبي �لطبية. �ملدينة 

: �شلطة �ملدينة. �ل�شلطة 
: م�شت�شفى �جلليلة �لتخ�ش�شي للأطفال. �مل�شت�شفى 

الإحلاق
املادة )2(

�أحكام  عليها  ُتطّبق  حرة،  منطقة  وُتعترب  �مل�شت�شفى،  عليها  �ملُقام  �لأر�ض  قطعة  باملدينة  ُتلحق 
عليها  �ل�شلطة  ومُتار�ض  �ل�شادرة مبوجبه،  و�لقر�ر�ت  �إليه  �ملُ�شار   2011 ل�شنة   )9( رقم  �لقانون 

كافة �لخت�شا�شات �ملُقّررة لها مبوجب �لقانون �شالف �لذكر.
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نقل ملكية الأ�سول واملوارد الب�سرية
املادة )3(

ُتنقل �إلى �ل�شلطة مبوجب هذ� �ملر�شوم ما يلي:
�ل�شلطة  �إليها يف �ملادة )2( من هذ� �ملر�شوم، وت�شجيلها با�شم  �ملُ�شار  ملكية قطعة �لأر�ض    -1

كمنحة من حكومة دبي.
ملكية �مل�شت�شفى، وي�شمل ذلك متليكها كافة �ملباين و�ملر�فق و�لأجهزة و�ملُِعّد�ت و�ملُخّططات    -2
و�ملُ�شتند�ت و�أي �أ�شول �أو حقوق ماّدية �أو معنوية �أخرى تتعلق به، دون �أن تتحمل �ل�شلطة �أي 
تبعات قانونية �أو مالية جتاه �لهيئة �أو جتاه �ملقاولني و�ملوردين وغريهم قد تن�شاأ عن �لعقود 

�لتي �أبرمتها معهم �لهيئة قبل �لعمل باأحكام هذ� �ملر�شوم، جر�ء تنفيذ م�شروع �مل�شت�شفى.
�ملو�رد �لب�شرية، من �أطباء ومُمّر�شني وفّنيني و�إد�ريني عاملني بامل�شت�شفى وقت �لعمل بهذ�    -3
�ل�شلطة يف  �إد�رة  �لتي يعتمدها جمل�ض  �إخ�شاعهم للأنظمة و�للو�ئح  �أن يتم  �ملر�شوم، على 
هذ� �ل�شاأن، ودون �مل�شا�ض بحقوقهم �ملُكت�شبة، وعلى �أن تتم عملية �لنقل وفقًا للآلية �لتي يتم 

�لتفاق عليها بني �ل�شلطة و�لهيئة.

التزامات الهيئة
املادة )4(

لغايات هذ� �ملر�شوم، تلتزم �لهيئة مبا يلي:
�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �للزمة لإمتام عملية نقل ملكية �مل�شت�شفى �إلى �ل�شلطة.   -1

متكني �ل�شلطة من �إد�رة �مل�شت�شفى و�لإ�شر�ف على مر�فقه و�أجهزته ومعد�ته وموظفيه.   -2
ت�شليم �ل�شلطة كافة �ملخططات و�لوثائق و�مل�شتند�ت و�لعقود �ملتعلقة بامل�شت�شفى.   -3

نقل كافة �ملخ�ش�شات �ملالية �ملر�شودة لتنفيذ م�شروع �مل�شت�شفى لل�شنة �ملالية 2016، مبا يف    -4
ذلك رو�تب �لعاملني فيه وحقوقهم �لوظيفية.

حتّمل كافة �لتِبعات �لقانونية و�ملالّية �ملرُتّتبة على �لعقود �لتي �أبرمتها قبل �لعمل باأحكام هذ�    -5
�ملر�شوم مع ��شت�شاري م�شروع �مل�شت�شفى و�ملقاولني و�ملوّردين.

تقدمي �لدعم �لفني و�لإد�ري لل�شلطة يف حال ما �إذ� طلبت منها �ل�شلطة ذلك، على �أن يتم    -6
هذ�  نطاق  مبوجبها  َتتحّدد  �ل�شلطة،  مع  �لهيئة  ُتربمها  �تفاقية  مبوجب  �لدعم  هذ�  تقدمي 

�لدعم، وحقوق و�لتز�مات طرفيها.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 31 �أكتوبر 2016م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــق 30 حمرم 1438هـ
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مر�سوم رقم )31( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

رهن الأرا�سي املمنوحة يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )7( ل�شنة 2006 ب�شاأن �لت�شجيل �لعقاري يف �إمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي،

وعلى �لقانون رقم )4( ل�شنة 2011 ب�شاأن موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد للإ�شكان ولئحته �لتنفيذية،
وعلى �لقانون رقم )7( ل�شنة 2013 ب�شاأن د�ئرة �لأر��شي و�لأملك،

وعلى �ملر�شوم رقم )4( ل�شنة 2010 ب�شاأن تنظيم متليك �لأر��شي �ل�شناعية و�لتجارية �ملمنوحة 
يف �إمارة دبي، 

وعلى �لأمر �ل�شادر بتاريخ 14 مايو 1996 بال�شماح برهن �لأر��شي �ملمنوحة من قبل حكومة دبي 
و�ل�شادر ب�شاأنها �شند�ت ملكية من د�ئرة �لأر��شي و�لأملك،

وعلى �لتعليمات �ل�شادرة بتاريخ 20 �شبتمرب 1994 ب�شاأن �لأر��شي �ملمنوحة من �حلكومة للمو�طنني 
يف �إمارة دبي،

وعلى �لتعليمات �ل�شادرة بتاريخ 5 يونيو 1996 ب�شاأن تنفيذ �لأمر �ل�شادر بتاريخ 14 مايو 1996 
و�ملتعلق برهن �لأر��شي �ملمنوحة،  

نر�سم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيثما وردت يف هذ� �ملر�شوم، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�ض على غري ذلك:

: �إمارة دبي. �لإمارة 
: حكومة دبي. �حلكومة 
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: د�ئرة �لأر��شي و�لأملك. �لد�ئرة 
: موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد للإ�شكان. �ملوؤ�ش�شة 

: جمل�ض �إد�رة �ملوؤ�ش�شة. جمل�ض �لإد�رة 
: مدير عام �لد�ئرة. �ملدير �لعام 

: �ل�شخ�ض �لطبيعي �أو �لعتباري، �لذي لديه حق �لنتفاع  �مل�شتفيد 
بالأر�ض �ملمنوحة.

للم�شتفيد  �ملمنوحة  للحكومة،  �ململوكة  �لأر�ض  قطعة   : �لأر�ض �ل�شكنية �ملمنوحة 
لأغر��ض �ل�شكن.

للم�شتفيد  �ملمنوحة  للحكومة،  �ململوكة  �لأر�ض  قطعة   : �لأر�ض �لتجارية �أو �ل�شناعية �ملمنوحة 
للأغر��ض �لتجارية �أو �ل�شناعية.

�أو  �ملمنوحة،  �ل�شناعية  �أو  �لتجارية  �أو  �ل�شكنية  �لأر�ض   : �لأر�ض �ملمنوحة 
�لتي متنح من �حلكومة.

: �لأر�ض �ملمنوحة �لتي يتم رهنها مبا عليها من مباين �أو  �لأر�ض �ملرهونة 
من�شاآت.

: �مل�شتفيد �شاحب حق �لنتفاع بالأر�ض �ملمنوحة. �لر�هن 
�لأر�ض  ب�شمان  �لر�هن  باإقر��ض  يقوم  �لذي  �لد�ئن   : �ملرتهن 

�ملمنوحة.
�ملباين  �إقامة  برتخي�ض  �لإمارة  يف  �ملخت�شة  �جلهة   : �جلهة �ملخت�شة 

و�ملن�شاآت.

ال�سماح بالرهن و�سروطه
املادة )2(

�ملوؤ�ش�شات  �أو  �مل�شارف  �أو  �لبنوك  �أي من  ل�شالح  �ملمنوحة  �لأر�ض  برهن  للم�شتفيد  ُي�شمح  �أ-  
�لتمويلية �ملُرّخ�ض لها بالعمل يف �لإمارة، وُيعترب هذ� �لرهن قانونيًا وُملِزمًا لأطر�فه.

ُي�صرتط حتى يك�ن الرهن املُ�صار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة �صحيحًا وُمنِتجًا لآثاره  ب-  
�لقانونية ما يلي: 

�أن تكون �لغاية من رهن �لأر�ض �لتجارية �أو �ل�شناعية �ملمنوحة ��شتثمار �ملبلغ �ملُقرت�ض    -1
يف ��شتغلل هذه �لأر�ض للغاية �لتي ُمِنحت لأجلها.
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لغايات  �ملُقرت�ض  �ملبلغ  ��شتثمار  �ملمنوحة  �ل�شكنية  �لأر�ض  رهن  من  �لغاية  تكون  �أن   -2
�ل�شيانة �أو �لتو�شعة �أو �لبناء �أو �لإحلل.

�أن يتم ت�شجيل هذ� �لرهن وفقًا للقو�عد و�لإجر�ء�ت �ملن�شو�ض عليها يف �لقانون رقم    -3
)14( ل�شنة 2008 �ملُ�شار �إليه.

اأي �صروط اأخرى ُتّددها الدائرة، بالتن�صيق مع امل�ؤ�ص�صة، مب�جب القرارات ال�صادرة    -4
عن �ملدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن.

ت�سجيل الرهن
املادة )3(

اأ-  ُيحظر على الدائرة ت�صجيل اأي رهن ل تت�فر فيه ال�صروط املن�ص��س عليها يف الفقرة )ب( 
من �ملادة )2( من هذ� �ملر�شوم.

�أن بنود عقد �لرهن  �أن تتحقق من  على �لد�ئرة عند ت�شجيل �لرهن على �لأر�ض �ملمنوحة  ب-  
تت�شمن ما يلي: 

وجوب �شرف �ملبلغ �ملُقرت�ض لتحقيق �لغاية �لتي ُمِنحت �لأر�ض لأجلها.    -1
2-  تقدمي �لر�هن رخ�شة بناء �شادرة عن �جلهة �ملخت�شة.

من  للتاأكد  �لر�هن  من  تقديها  �شرورة  �لد�ئرة  ترى  �أخرى  بيانات  �أو  م�شتند�ت  �أي    -3
�شحة �لبيانات �لو�ردة يف عقد �لرهن �أو تنفيذه.

الأرا�سي املمنوحة للجهات التابعة للحكومة واملطورين العقاريني
املادة )4(

يجوز رهن �لأر��شي �ملمنوحة للجهات �لتابعة للحكومة �أو �ل�شركات �لتي متتلك فيها �حلكومة  �أ-  
�أو �جلهات �لتابعة لها ن�شبة ل تقل عن )50%( من راأ�صمالها دون قيد اأو �صرط.

ُتعترب �لأر��شي �ملمنوحة للُمطورين �لعقاريني بق�شد �لتطوير �لعقاري �أر��شي ذ�ت ملك حر،  ب-  
يج�ز رهنها اأو الت�صرف بها بكافة اأوجه الت�صرف بدون قيد اأو �صرط. 

رهن دخل العقار املُقام على الأر�ص التجارية اأو ال�سناعية املمنوحة
املادة )٥(

على �لرغم مما ورد يف �ملادتني )2( و)4( من هذ� �ملر�شوم، يجوز رهن دخل �لعقار �ملُقام  �أ-  
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على �لأر�ض �لتجارية �أو �ل�شناعية �ملمنوحة مبعزل عن هذه �لأر�ض مل�شلحة �أحد �لبنوك �أو 
�مل�شارف �أو �ملوؤ�ش�شات �لتمويلية �ملُرّخ�ض لها بالعمل يف �لإمارة، بحيث يتولى �ملرتهن �إد�رة 
�لعقار و�حل�شول على غلته �إلى حني �شد�د قيمة �ملبلغ �ملُقرَت�ض �أو ح�شب ما يتم �لتفاق عليه 

بني �لطرفني. 
�إ�شارة على �شحيفة  تتولى �لد�ئرة يف �شبيل تطبيق حكم �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، و�شع  ب-  
�لأر�ض  هذه  على  �ملُقام  �لعقار  دخل  برهن  تفيد  �ملمنوحة  �ل�شناعية  �أو  �لتجارية  �لأر�ض 

مل�شلحة �ملرتهن.

اإجراءات التنفيذ على الأر�ص املرهونة
املادة )٦(

يف  عليها  �ملن�شو�ض  بالتز�ماته  بالوفاء  خلفه  �أو  �لر�هن  �لتز�م  عدم  حال  يف  خلفه،  �أو  للُمرتِهن 
عقد �لرهن، �أن ُيبا�شر �إجر�ء�ت �لتنفيذ على �لأر�ض �ملرهونة وبيعها باملز�د �لعلني حتت �إ�شر�ف 
�أو خلفه بو��شطة كاتب �لعدل  �إنذ�ر �لر�هن  �لد�ئرة وفقًا للإجر�ء�ت �ملعمول بها لديها، �شريطة 
�لأر�ض  �لتنفيذ على  �إجر�ء�ت  �لأقل من مبا�شرة  يومًا على  بالتز�ماته قبل )30( ثلثني  بالوفاء 

�ملرهونة.

نظر الدعاوى املتعلقة بالأر�ص املرهونة
املادة )7(

تتولى �ملحاكم �لنظر يف �أي طلب �أو دعوى تتعلق بالرهن على �لأر�ض �ملمنوحة. �أ-  
�ملادة )6( من هذ�  �ملذكورة يف  �ملدة  بالدين خلل  �لوفاء  �أو خلفه عن  �لر�هن  �إذ� تخّلف  ب-  
�ملر�شوم، ُي�شدر قا�شي �لتنفيذ بناًء على طلب �ملُرتِهن قر�رً� باحلجز على �لعقار �ملرهون 

متهيدً� لبيعه باملز�د �لعلني وفقًا للإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى �لد�ئرة.

لة عن التنفيذ على الأر�ص املرهونة اأيلولة املبالغ املُتح�سّ
املادة )٨(

مع عدم �لإخلل باحلقوق �ملُمتازة للموؤ�ش�شة، ُتوؤّدى ديون �ملُرتِهن من ثمن بيع �لأر�ض �ملرهونة  �أ-  
بعد خ�شم �لر�شوم �لتالية:

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية.   -1
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لدى  وت�شجيله  �لعلني  باملز�د  �ملرهونة  �لأر�ض  بيع  على  �ملرتتبة  و�مل�شاريف  �لر�شوم    -2
�لد�ئرة.

ر�شوم متليك �لأر��شي �ل�شناعية و�لتجارية �ملُ�شتحّقة مبوجب �ملر�شوم رقم )4( ل�شنة    -3
2010 �ملُ�شار �إليه، �إذ� مل تكن ُم�شّددة عند ت�شجيل �لرهن.

توؤول ح�شيلة ما تبقى من ثمن بيع �لأر�ض �لتجارية �أو �ل�شناعية �ملمنوحة باملز�د �لعلني  �إن  ب-  
وجدت  �إلى �لر�هن.

توؤول ح�شيلة ما تبّقى من ثمن بيع �لأر�ض �ل�شكنية �ملمنوحة باملز�د �لعلني  �إن وجدت  ل�شر�ء  ج-  
م�شكن ُيقّيد كمنحة با�شم �مل�شتفيد، �أو غريها من �خلدمات �لإ�شكانية �لتي تر�ها �ملوؤ�ش�شة 

منا�شبة، ويف حال عدم كفاية �ملبلغ �ملُتبّقي ل�شر�ء م�شكن، فيوؤول هذ� �ملبلغ �إلى �لر�هن.

بيع الأر�ص ال�سكنية املمنوحة
املادة )٩(

على �لرغم مما ورد يف �ملادة )6( من هذ� �ملر�شوم، ل يجوز بيع �لأر�ض �ل�شكنية �ملمنوحة يف حال 
تخّلف �لر�هن �أو خلفه عن �لوفاء بالدين �إل بعد �حل�شول على مو�فقة جمل�ض �لإد�رة، ويتم منح 

هذه امل�افقة وفقًا لل�صروط وال�ص�ابط التي يعتمدها جمل�س الإدارة يف هذا ال�صاأن.

�سحة الرهون
املادة )10(

ُتعترب �شحيحة ونافذة كافة �لرهون �ملُ�شّجلة لدى �لد�ئرة، �لتي مّتت على �لأر��شي �ملمنوحة قبل 
�لعمل باأحكام هذ� �ملر�شوم.

بطالن الت�سرفات املخالفة
املادة )11(

يقع باطًل كل ت�شرف �أو �تفاق يتم باملخالفة لأحكام هذ� �ملر�شوم، ول يجوز ت�شجيله لدى �لد�ئرة، 
ول يرتتب عليه �أي �أثر قانوين.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )12(

ُي�شدر �ملدير �لعام �لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �ملر�شوم.
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الإلغاءات
املادة )13(

يونيو 1996   5 بتاريخ  له  تنفيذً�  �ل�شادرة  و�لتعليمات  مايو 1996  بتاريخ 14  �ل�شادر  �لأمر  ُيلغى 
هذ�  و�أحكام  فيه  يتعار�ض  �لذي  �ملدى  �إلى  �آخر  ت�شريع  �أي  يف  ن�ض  �أي  ُيلغى  كما  �إليهما،  �ملُ�شار 

�ملر�شوم.

ال�سريان والن�سر
املادة )14(

ُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1438هـ
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مر�سوم رقم )32( ل�سنة 201٦
باإحلاق

قطعتي اأر�ص باملنطقة احلرة يف مطار دبي الدويل
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )14( ل�شنة 2007 باإن�شاء موؤ�ش�شة دبي �لعقارية وتعديلته، 
وعلى �لقانون رقم )25( ل�شنة 2009 ب�شاأن �ملنطقة �حلرة يف مطار دبي �لدويل،                              

نر�سم ما يلي:
الإحلاق

املادة )1(
مبنطقة  �لو�قعة   )2480438( رقم  �لأر�ض  قطعة  �لدويل،  دبي  مطار  يف  �حلرة  باملنطقة  ُتلحق 
�لق�شي�ض �ل�شناعية �خلام�شة، وقطعة �لأر�ض رقم )2150115( �لو�قعة مبنطقة �أم رمول، �ملُبّينة 
وعقد  �لإيجار  عقد  مدة  طول  وذلك  �ملر�شوم،  بهذ�  �ملُلحقة  �خلر�ئط  يف  وم�شاحتهما  حدودهما 
�ملُ�شاطحة �ملرُبمني بني �شلطة �ملنطقة �حلرة يف مطار دبي �لدويل وموؤ�ش�شة دبي �لعقارية، �لو�قعني 

على قطعتي �لأر�ض �ملُ�شار �إليهما.

تطبيق القانون
املادة )2(

�أحكام �لقانون رقم  ُتطّبق د�خل قطعتي �لأر�ض �ملُحّددتني يف �ملادة )1( من هذ� �ملر�شوم  �أ-  
)25( ل�شنة 2009 �ملُ�شار �إليه، باعتبارهما منطقة حرة.   

مُتاِر�ض �شلطة �ملنطقة �حلرة يف مطار دبي �لدويل د�خل قطعتي �لأر�ض �ملُحّددتني يف �ملادة  ب-  
)1( من هذ� �ملر�شوم ذ�ت �ل�شلحيات �ملقررة لها مبوجب �لقانون رقم )25( ل�شنة 2009 

�ملُ�شار �إليه و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )3(                                        

ُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1438هـ
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مر�سوم رقم )33( ل�سنة 201٦
بتعيني

رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

�لقت�شاد  لتطوير  دبي  مركز  �إن�شاء  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )13( رقم  �لقانون  على  �لطلع  بعد 
�لإ�شلمي،

وعلى �ملر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�ض �إد�رة مركز دبي لتطوير �لقت�شاد �لإ�شلمي،

نر�سم ما يلي:
تعيني رئي�ص جمل�ص الإدارة

املادة )1(
�لقت�شاد  لتطوير  دبي  مركز  �إد�رة  ملجل�ض  رئي�شًا  املن�سوري،  �سعيد  بن  �سلطان  معايل/  ُيعنّي 

�لإ�شلمي، بدًل من معايل/ حممد عبداهلل القرقاوي.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1438هـ
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مر�سوم رقم )34( ل�سنة 201٦
بتعيني

نائب رئي�ص مركز حممد بن را�سد للف�ساء
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )17( ل�شنة 2015 باإن�شاء مركز حممد بن ر��شد للف�شاء،
وعلى �ملر�شوم رقم )26( ل�شنة 2015 بتعيني رئي�ض مركز حممد بن ر��شد للف�شاء،

نر�سم ما يلي:
تعيني نائب الرئي�ص

املادة )1(
ُيعنّي ال�سيد/ حممد اأحمد �ساعن القمزي، نائبًا لرئي�ض مركز حممد بن ر��شد للف�شاء. 

�سالحيات نائب الرئي�ص
املادة )2(

ُيار�ض نائب رئي�ض مركز حممد بن ر��شد للف�شاء مهام و�شلحيات رئي�ض �ملركز يف حال غيابه �أو 
�شغور من�شبه لأي �شبب من �لأ�شباب.

ال�سريان والن�سر
املادة )3(

ُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1438هـ
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مر�سوم رقم )3٦( ل�سنة 201٦
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�سد اآل مكتوم
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي
 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )14( ل�شنة 2016 باإن�شاء مكتبة حممد بن ر��شد �آل مكتوم،
وعلى �ملر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة �ملجال�ض و�للجان �لتابعة حلكومة دبي،

نر�سم ما يلي: 
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شة مكتبة حممد بن ر��شد �آل مكتوم، �ملُن�شاأة مبوجب �لقانون رقم  �أ-  

)14( ل�شنة 2016 �ملُ�شار �إليه، برئا�شة معايل/ حممد عبداهلل املُر، وُع�شوية كل من:
نائبًا للرئي�ض �ل�شيد/ حــ�شــيــن نــا�شــر لــوتـــاه        -1

ع�شوً� �لدكتور/ حممد �شالــم �ملزروعـــي       -2
ع�شوً� �ل�شيد/ �إبـر�هيـــم �أحمـــد �لها�شــمـي       -3
ع�شوً�  �ل�شيد/ يا�شر �شعيد حارب �ملهيــري       -4
ع�شوً� �ل�شيدة/ جنــلء �شيـــف �ل�شــام�شــي       -5
ع�شوً� �ل�شيد/ �شعيد حممد �لعطر �لظنحاين       -6
ع�شوً� �ل�شيد/ جمـــال �إبر�هيـــم �ل�شــحـــي        -7
ع�شوً� �ل�شيدة/ �زوبيــل فرن�شيـــ�ض جـــر�د        -8
ع�شوً� �ل�شيد/ مالـــك �شلطـــان �آل مــالـــك        -9
ع�شوً� 10-  �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة مكتبة حممد بن ر��شد �آل مكتوم      

وذلك ملدة ثلث �شنو�ت قابلة للتجديد.
�إذ� �نتهت مدة ع�شوية �أع�شاء جمل�ض �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �ملذكورين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة،  ب-  
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ومل يتم �إعادة ت�شكيل �ملجل�ض، فاإنه ي�شتمر يف هذه �حلالة �أع�شاء جمل�ض �إد�رة �ملوؤ�ش�شة يف 
�أد�ء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�شاء ُجدد بدًل عنهم.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1438هـ
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