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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )14ل�سنة  2016ب�ش�أن �إن�شاء مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم.٥
 قانون رقم ( )15ل�سنة  2016ب�ش�أن الت�شريعات التنظيمية ال�صادرة عن �سلطات املناطق ١٥احلرة ومناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي.
 قانون رقم ( )16ل�سنة  2016بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة  2009ب�ش�أن ١٨م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2016بت�شكيل الهيئة الق�ضائية ملحاكم دبي وحماكم مركز دبياملايل العاملي.
 مر�سوم رقم ( )30ل�سنة  2016ب�ش�أن م�ست�شفى اجلليلة التخ�ص�صي للأطفال. مر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2016ب�ش�أن رهن الأرا�ضي املمنوحة يف �إمارة دبي. مر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2016ب�إحلاق قطعتي �أر�ض باملنطقة احلرة يف مطار دبيالدويل.
 مر�سوم رقم ( )33ل�سنة  2016بتعيني رئي�س جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صادالإ�سالمي.
 مر�سوم رقم ( )34ل�سنة  2016بتعيني نائب رئي�س مركز حممد بن را�شد للف�ضاء. مر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آلمكتوم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )14ل�سنة 2016
ب�إن�شاء
مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )22ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إن�شاء مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم رقم ( )14ل�سنة .»2016
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :حكومة دبي.
احلكومة
م�ؤ�س�سة املبادرات  :م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية.
 :مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم.
املكتبة
 :م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم.
امل�ؤ�س�سة
جمل�س الإدارة  :جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
 :رئي�س جمل�س الإدارة.
الرئي�س	
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
�إن�شاء املكتبة
املادة ()3

ُتن�ش�أ يف الإمارة مبوجب هذا القانون:
�أ -مكتبة ُت�س ّمى «مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم».
ب -م�ؤ�س�سة عامة ُتعنى بالإ�شراف على املكتبة ُت�س ّمى «م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد
�آل مكتوم» ،تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،والأهلية القانونية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال
والت�ص ّرفات التي تكفل حتقيق �أهداف املكتبة ،و ُتعترب امل�ؤ�س�سة من اجلهات املعن ّية املُح ّددة
يف القانون رقم ( )33ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.
مقر امل�ؤ�س�سة
املادة ()4
يكون مقر امل�ؤ�س�سة الرئي�س يف مدينة دبي ،ويجوز بقرار من جمل�س الإدارة �إن�شاء فروع لها داخل
الإمارة وخارجها.
�أهداف املكتبة
املادة ()5

تهدف املكتبة �إلى حتقيق ما يلي:
 -1دعم وتعزيز اال�سرتاتيجية ال�شاملة للدولة يف القطاع الثقايف واملعريف.
 -2رفع م�ستوى الثقافة املعرفية يف العامل العربي ،من خالل تطوير منارة معرفية علمية وثقافية
وفق �أف�ضل التجارب واملمار�سات العاملية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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و�س ُبل الو�صول �إليها
 -3توفري املُحتوى الورقي وال�سمعي واملرئي والإلكرتوين ملحتويات املكتبةُ ،
لكافة �شعوب العامل.
وحب التث ّقف واالطالع يف نفو�س الأطفال والأجيال القادمة.
 -4غر�س �شغف املعرفة ُ
 -5توفري ُملتقى للأدباء واملُث ّقفني واملُرتجمني والباحثني من خمتلف اجلن�س ّيات والثقافات من
كافة دول العامل.
	-6املُ�ساهمة يف احلفاظ على اللغة العربية واحلر�ص على �إثرائها ،وت�شجيع الإنتاج الفكري
والأدب العربي واملُترَ َجم ملُختلف العلوم والفنون من ال ُكتّاب والأدباء وال ُهواة الواعدين.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
تتولى امل�ؤ�س�سة الإ�شراف العام على املكتبة ،والقيام باملهام وال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف
املكتبة ،ويكون لها على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
 -1ر�سم ال�سيا�سات العامة واخلطط اال�سرتاتيجية الالزمة لتحقيق �أهداف املكتبة ،ومتابعة
تنفيذها.
 -2ر�سم اخلطط اال�سرتاتيجية ال�شاملة لتنفيذ الر�ؤية الثقافية واملعرفية للمكتبة ،وتعزيز وعي
املجتمعات بهذه الر�ؤية حملي ًا وعربي ًا وعاملي ًا.
 -3ت�شغيل املكتبة ،ومرافقها املُختلفة ،والرتويج لها حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
 -4و�ضع ُ�س ُبل تطوير ون�شر املحتوى املعريف.
	-5التن�سيق مع اجلهات احلكومية والإقليمية والدولية يف كل ما يتعلق مبجال عمل امل�ؤ�س�سة.
 -6عقد امل�ؤمترات وال ّندوات واملعار�ض وور�ش العمل واملُ�شاركة فيها ،و�إ�صدار التقارير الدورية
بالتعاون مع اجلهات املعن ّية واملُ ّ
نظمات الإقليمية والدولية يف املجاالت ذات ال�صلة بعمل
امل�ؤ�س�سة.
�شجع القراءة وثقافة
 -7تنظيم احلمالت واملهرجانات والفعاليات والأن�شطة الثقافية التي ُت ّ
االطالع و�إثراء املعرفة حملي ًا وعربي ًا وعاملي ًا.
 -8تطوير �شبكة تعاون �إقليمية وعاملية يف جمال ن�شر املعرفة وتثقيف املُجتمعات ،من خالل �إبرام
العقود واالتفاقيات و ُمذ ّكرات التفاهم الالزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهداف املكتبة.
	-9املُ�ساهمة يف احلفاظ على املوروث الثقايف الوطني وتوثيقه وتوفري ُ�س ُبل االطالع عليه ،من
خالل امل�شاركة يف الأن�شطة واملهرجانات والفعاليات ذات ال�صلة باحلفاظ على ذلك املوروث
وا�ستدامته.
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دعم حركة الت�أليف والرتجمة يف العامل العربي لإثراء املحتوى املعريف ،ونقل املعارف بني
ثقافات ال�شعوب املختلفة ،من خالل جعل املكتبة مركز ًا للت�أليف والرتجمة والبحوث والآداب.
مت ّلك وا�ستئجار الأموال املنقولة وغري املنقولة واحلقوق املا ّدية واملعنوية الالزمة لتحقيق
�أهداف املكتبة.
�إدارة املُبادرات الثقافية واملعرفية التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة �أو التي يتم تكليفها بها من ِق َبل
احلاكم �أو جمل�س الإدارة.
ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات وال�شركات ،واملُ�ساهمة يف ال�شركات وامل�شاريع واملجاالت ذات ال�صلة
ب�أهداف املكتبة.
متثيل املكتبة خارج الدولة والرتويج لر�ؤيتها ور�سالتها وخططها و ُمبادراتها اال�سرتاتيجية.
�أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهداف املكتبة املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.

الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة
املادة ()7
تت�ألف امل�ؤ�س�سة من امل�ستويات التنظيمية التالية:
 -1جمل�س الإدارة.
	-2املدير التنفيذي.
	-3اجلهاز التنفيذي.
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
املادة ()8
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة
يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة يت�ألف من رئي�س ٍ
واالخت�صا�ص ال يقل عددهم عن (� )7سبعة �أع�ضاء مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س ،يتم تعيينهم
�صدره احلاكم ،لمِ ُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
مبر�سوم ُي ِ
اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()9
�أ -يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه� )4( ،أربع مرات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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على الأقل يف ال�سنة ،و ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه ،على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم.
�صدر جمل�س الإدارة قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
ُي ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ُي ّ
ُتد ّون قرارات جمل�س الإدارة يف حما�ضر ُيو ّقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
يكون ملجل�س الإدارة ُمق ِّرر ُيعينّ من قبل الرئي�س ،يتولى مهمة توجيه الدعوة لأع�ضاء جمل�س
الإدارة حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله ،وحترير حما�ضر اجتماعاته ،و ُمتابعة
تنفيذ قراراته وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س.
يجوز ملجل�س الإدارة �أن يدعو حل�ضور اجتماعاته من يراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف مداوالت جمل�س الإدارة.
يجوز ملجل�س الإدارة ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة �أو املُ�ؤ ّقتة ملُعاونته يف �أداء
مهامه ،و ُيح ّدد القرار ال�صادر بت�شكيل �أي من تلك اللجان وفرق العمل مهامها و�صالحياتها
ومدة عملها.
يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف حال غيابه �أو قيام مانع لديه ،ويزاول كافة املهام املنوطة
بالرئي�س مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

رئي�س جمل�س الإدارة
املادة ()10
�أُ -يعينّ الرئي�س ُع�ضو ًا يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة املُبادرات ،ويتولى مهمة �ضمان حتقيق التناغم
بني �أهداف املكتبة والر�ؤية العامة والإطار اال�سرتاتيجي للأهداف التي ت�سعى م�ؤ�س�سة
املبادرات �إلى حتقيقها.
بُ -يناط بالرئي�س املهام وال�صالحيات التالية:
	-1اعتماد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة.
	-2اعتماد القرارات املُتعلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملال ّية والف ّنية،
مبا يف ذلك ال ّن ُظم واللوائح وال�سيا�سات املالية والتعاقدية و�ش�ؤون املوارد الب�شرية.
	-3اعتماد النظام الداخلي لعمل جمل�س الإدارة.
	-4الإ�شراف واملتابعة على قيام جمل�س الإدارة باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا
القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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	-5اعتماد ال�صالحيات املالية للم�ؤ�س�سة ،وفتح احل�سابات البنكية و�إغالقها وال�سحب منها،
واالقرتا�ض با�سم امل�ؤ�س�سة ،وذلك مبا يتوافق مع الت�شريعات ال�سارية.
� -6أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من احلاكم.
ج -للرئي�س تفوي�ض �أي من ال�صالحيات املُق ّررة له مبوجب الفقرة (ب) من هذه املادة لأي من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ َ ّدد ًا.
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()11
�أ -يتولى جمل�س الإدارة مهمة الإ�شراف العام على �أعمال امل�ؤ�س�سة ،وقيامها باخت�صا�صاتها
املُق ّررة لها مبوجب هذا القانون ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
	-1اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية،
والإ�شراف على تنفيذها.
� -2إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما للجهات املخت�صة
العتمادهما.
املخت�صة
� -3إقرار الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتق ّدمها امل�ؤ�س�سة ،وعر�ضها على اجلهات
ّ
العتمادها.
	-4اعتماد امل�شاريع واملبادرات والأن�شطة والربامج التي ُت�سهِ م يف حتقيق �أهداف املكتبة
والإ�شراف على تنفيذها.
تخ�ص�صني يف املجاالت ذات ال�صلة ب�أن�شطة امل�ؤ�س�سة ،وحتديد
 -5تعيني اال�ست�شاريني واملُ ّ
�أتعابهم.
 -6تعيني ُمد ّققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم يف بداية كل �سنة مالية.
 -7مراجعة خطط وبرامج عمل امل�ؤ�س�سة وتقييم مدى تطبيقها ب�شكل �سنوي.
	-8اقرتاح الت�شريعات الالزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهداف املكتبة.
 -9تقييم ومتابعة �أداء اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،والت�أكد من حتقيقه لأهداف املكتبة
وااللتزام بال�سيا�سة العامة املُعتمدة.
	-10االطالع على تقارير الأداء التي يرفعها املدير التنفيذي ،و�إبداء املُالحظات الالزمة
ب�ش�أنها.
	-11الإ�شراف على �إعداد خطط وبرامج التمويل و�إدارة املوارد الالزمة لتحقيق �أهداف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املكتبة.
� -12أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تمُ ّكن جمل�س الإدارة من حتقيق �أهداف املكتبة.
ب -ملجل�س الإدارة تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
للجنة ُم�ش ّكلة من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو لأي من �أع�ضائه� ،أو للمدير التنفيذي ،على
�أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()12
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة جهاز تنفيذي ،يت�ألف من املدير التنفيذي وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني
واملاليني والفنيني.
بُ -يناط باجلهاز التنفيذي القيام بالأعمال الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،ومتابعة تنفيذ القرارات
ال�صادرة عن جمل�س الإدارة.
ج -تتحدد �إجراءات و�شروط تعيني موظفي اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة و�سائر حقوقهم
وواجباتهم الوظيفية مبوجب لوائح خا�صة باملوارد الب�شرية ُتعتمد بقرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن
عن الرئي�س.
تعيني املدير التنفيذي وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()13
�أُ -يعينّ املدير التنفيذي بقرا ٍر من الرئي�س.
ب -يكون املدير التنفيذي م�س�ؤو ًال �أمام جمل�س الإدارة عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا
القانون والقرارات والأنظمة واللوائح املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة ،وما يتم تكليفه بها من جمل�س
الإدارة.
جُ -تناط باملدير التنفيذي املهام وال�صالحيات التالية:
	-1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية،
ورفعها �إلى جمل�س الإدارة العتمادها.
 -2تنفيذ ال�سيا�سة العامة املُعتمدة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ،والقرارات
�صدرها جمل�س الإدارة.
التي ُي ِ
	-3اقرتاح م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما �إلى جمل�س
الإدارة لإقرارهما.
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� -4إعداد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،والقرارات واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف
امل�ؤ�س�سة من النواحي الإدارية واملالية والفنية والتعاقدية واملوارد الب�شرية ،ورفعها �إلى
الرئي�س العتمادها.
	-5الإ�شراف على الأعمال اليوم ّية للجهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،وتعيني املُوظفني ذوي
الكفاءة واالخت�صا�ص.
	-6اقرتاح امل�شاريع والربامج واملبادرات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى جمل�س الإدارة
العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.
� -7إعداد التقرير ال�سنوي لإجنازات امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها ،ورفعه �إلى جمل�س الإدارة
العتماده.
 -8متثيل امل�ؤ�س�سة �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاقات الالزمة لتحقيق �أهداف املكتبة.
 -9حتقيق نتائج الأداء املطلوبة للجهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،ورفع تقارير الأداء ملجل�س
الإدارة.
	-10اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتق ّدمها امل�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى جمل�س الإدارة
لإقرارها.
	-11القيام بكافة املهام املنوطة به مبوجب اللوائح املُط ّبقة يف امل�ؤ�س�سة.
� -12أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من جمل�س الإدارة.
املُبادرات املُلحقة بامل�ؤ�س�سة
املادة ()14
ُيلحق بامل�ؤ�س�سة مبوجب هذا القانون املُبادرات التالية:
 -1حت ّدي القراءة العربي.
 -2جائزة حممد بن را�شد للغة العربية.
عا�صرة.
ُ -3معجم حممد بن را�شد للغة العربية املُ ِ
 -4مقر املجل�س الدويل للغة العربية.
�إن�شاء املكتبة
املادة ()15
تتولى بلدية دبي �إن�شاء مبنى املكتبة واملرافق املُلحقة بها ،ومتويل كافة الأن�شطة الرئي�سية للمكتبة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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واملُبادرات املُلحقة باملُ�ؤ�س�سة املُ�شار �إليها يف املادة ( )14من هذا القانون ،وجتهيز املكتبة بكافة
الأجهزة واملُ ِع ّدات الالزمة لت�شغيلها ،وت�سليمها للم�ؤ�س�سة ،وفق ًا لأف�ضل املُوا�صفات العاملية املُط ّبقة
يف هذا ال�ش�أن.
املوارد املال ّية للم�ؤ�س�سة
املادة ()16
تتكون املوارد املال ّية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
خ�ص�صها احلكومة للم�ؤ�س�سة.
	-1الأموال املنقولة وغري املنقولة التي ُت ِّ
	-2الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ مها امل�ؤ�س�سة.
 -3عوائد ا�ستثمار �أموالها.
	-4ا ِمل َنح والهِ بات وال َو�صايا والوقف والعوائد املُت�أتّية منها.
� -5أي موارد �أخرى ُيوافق عليها جمل�س الإدارة.
ح�سابات امل�ؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة ()17
�أُ -تط ِّبق امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املحا�سبة احلكومية.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للم�ؤ�س�سة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى اعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا
القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()18
�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
ُي ِ
الإلغاءات
املادة ()19
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()20
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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قانون رقم ( )15ل�سنة 2016
ب�ش�أن
الت�شريعات التنظيمية ال�صادرة عن �سلطات املناطق احلرة
ومناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
ن�شئة واملُ ّ
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
ُن�صدر القانون التايل:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :اجلهة احلكومية املنوط بها قانون ًا الإ�شراف على املنطقة احلرة �أو املنطقة
ال�سلطة
اخلا�صة يف الإمارة.
املنطقة احلرة  :املناطق احلرة املُن�ش�أة يف الإمارة مبوجب ت�شريع احتادي �أو ت�شريع �صادر عن
احلاكم� ،أو املُن�ش�أة وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
املنطقة اخلا�صة  :مناطق التطوير اخلا�صة امل�شمولة ب�أحكام املر�سوم رقم ( )22ل�سنة 2009
املُ�شار �إليه� ،أو �أي منطقة يتم �إن�شا�ؤها باعتبارها منطقة تطوير خا�صة مبوجب
ت�شريع �صادر عن احلاكم� ،أو يتم �إن�شا�ؤها وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الت�شريع

 :القوانني التي ت�صدُر عن احلاكم يف مركز دبي املايل العاملي ،والقرارات
والأنظمة واللوائح التنظيمية والتعليمات والأدلة وما يف حكمها ،ال�صادرة عن
ال�سلطة ،التي تت�ضمن قواعد عامة ُتط ّبق على الأفراد �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات
داخل املنطقة احلرة �أو املنطقة اخلا�صة.

نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على املناطق احلرة واملناطق اخلا�صة يف الإمارة ،مبا يف ذلك مركز دبي
املايل العاملي.
ن�شر الت�شريعات واالطالع عليها
املادة ()3
تتولى ال�سلطة ن�شر الت�شريعات ال�صادرة عنها يف موقعها الإلكرتوين ،ويجب عليها ال�سماح للكافة
باالطالع على هذه الت�شريعات بدون �أي ر�سوم �أو مقابل مادي.
لغة الت�شريع
املادة ()4
تكون لغة الت�شريعات ال�صادرة عن ال�سلطة واملن�شورة يف موقعها الإلكرتوين هي اللغة العربية �أو �أي
لغة �أجنبية �أخرى.
حجية الن�شر
املادة ()5
�أُ -يعترب الت�شريع ال�صادر عن ال�سلطة واملن�شور يف موقعها الإلكرتوين معلوم ًا و ُم ِلزم ًا لكافة
املُخاطبني ب�أحكامه ،وواجب العمل به بعد ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره يف املوقع
موع ٍد �آخر.
الإلكرتوين لل�سلطة ،ما مل ين�ص الت�شريع على ِ
بُ -تعترب كافة الت�شريعات التي �صدرت عن املناطق احلرة واملناطق اخلا�صة قبل العمل ب�أحكام
هذا القانون �أ ّنها معلومة و ُم ِلز َمة لل ُمخاطبني ب�أحكامها ،على �أن يتم ن�شرها يف املوقع
الإلكرتوين العائد لل�سلطة خالل ( )30ثالين يوم ًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الن�شر وال�سريان
املادة ()6
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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قانون رقم ( )16ل�سنة 2016
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة 2009
ب�ش�أن
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية،
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2009ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة وتعديالته ،و ُي�شار �إليه فيما بعد ِبـ «القانون الأ�صلي»،
ُن�صدر القانون التايل:

عدلة
املواد املُ ّ
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )7و( )10و( )12من القانون الأ�صلي ،الن�صو�ص التالية:
املادة ()7
تتولى امل�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -1و�ضع ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية املتعلقة بريادة الأعمال و�إقامة امل�شاريع ،وتوفري
الربامج واملبادرات املرتبطة بتنمية هذه امل�شاريع وتنفيذها وتطويرها ب�شكل دوري.
 -2حتديد املعايري الالزمة لت�صنيف امل�شاريع.
 -3حتديد املجاالت الرئي�سية لدعم امل�شاريع ،وو�ضع وتنفيذ املبادرات املتعلقة بذلك.
 -4توفري البيئة املُنا�سبة خللق ال ُفر�ص اال�ستثمارية للم�شاريع يف القطاعني العام واخلا�ص.
� -5إن�شاء وتطوير امل�شاريع واملبادرات التي ُت�سهم يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة،
مبا يف ذلك حا�ضنات الأعمال.
 -6درا�سة �أو�ضاع امل�شاريع القائمة ،وحتديد العوائق الرئي�سية التي تعرت�ض مُن ّوها ،وو�ضع احللول
املُنا�سبة لها.
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 -7و�ضع وتنفيذ برامج توعوية لت�شجيع �إقامة امل�شاريع وتطويرها.
	-8التن�سيق مع امل�صارف وامل�ؤ�س�سات التمويلية لت�سهيل ح�صول الأع�ضاء على خيارات متويلية،
والتن�سيق مع املوردين اخلارجيني لتقدمي الدعم واخلدمات اال�ست�شارية للأع�ضاء.
 -9و�ضع ال�شروط واملعايري الالزمة لرتخي�ص مراكز حا�ضنات الأعمال ،مبا يتنا�سب مع
احتياجات ر ّواد الأعمال ،و ُي�ساهم يف دعم جهود االبتكار والإبداع يف الإمارة.
 -10تقدمي خدمات اال�ست�شارات والتطوير والتدريب وحا�ضنات الأعمال لر ّواد الأعمال من
مواطني الدولة ،وغريهم ،وفق ًا لل�شروط واملعايري التي تعتمدها الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
 -11ت�أ�سي�س ال�شركات واملُ�ساهَ مة فيها ،ومت ّلك وا�ستئجار العقارات واملنقوالت.
� -12أي مهام �أخرى تكون الزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهدافها.
املادة ()10
�أ -تتولى امل�ؤ�س�سة ترخي�ص الأع�ضاء ،وفق ًا لل�شروط واملُتط ّلبات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن،
على �أن ُيراعى يف ذلك ما يلي:
� -1أن ُي�ستوفى من الع�ضو ر�سم �سنوي مقداره (� )1000ألف درهم عن ال�سنوات الثالث
الأولى من تاريخ �أول ترخي�ص مُينح له ،و(� )2000ألفا درهم �سنوي ًا عن ال�سنتني الرابعة
واخلام�سة من هذا الرتخي�ص.
� -2أال يتم ا�ستيفاء �أي ر�سوم �أخرى خالل ال�سنوات اخلم�س الأولى من منح الرتخي�ص،
بخالف ما هو من�صو�ص عليه يف البند ( )1من هذه الفقرة.
بُ -يعامل ر ّواد الأعمال من مواطني دُول جمل�س التعاون اخلليجيُ ،معاملة ُمواطني الدولة ،ويتم
ترخي�صهم ك�أع�ضاء وفق ًا لل�شروط واملُتط ّلبات املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
املادة ()12
�ساهم فيها بن�سبة
على اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اململوكة حلكومة دبي �أو التي ُت ِ
تزيد على ( )%25من ر�أ�سمالها ،االلتزام مبا يلي:
� -1إعفاء الأع�ضاء املواطنني من ر�سوم القيد يف �سجل املو ّردين املُعتمد لديها.
 -2تخ�صي�ص ما ن�سبته ( )%10من ُم�شرتياتها للأع�ضاء املواطنني.
 -3تخ�صي�ص ما ن�سبته ( )%5من امل�ساحات الإيجارية للمراكز التجارية التي متلكها للأع�ضاء،
وفق ًا ملعايري االختيار والت�أهيل التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سة لهذه الغاية.
� -4إعطاء الأولو ّية لل ُمناق�صات �أو املُزايدات املُق ّدمة من الأع�ضاء ،يف حال مل تتجاوز ن�سبة
الزيادة يف قيمة العرو�ض املُق ّدمة منهم ( )%5من قيمة �أف�ضل و� ْأجود العرو�ض املُق ّدمة.
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 -5تخفي�ض القيمة الإيجارية للأع�ضاء بن�سبة ال تقل عن ( )%20خالل ال�سنوات الثالث الأولى
من عقد الإيجار.
� -6إخطار امل�ؤ�س�سة ب�أي دعم يتم تقدميه للأع�ضاء.
الإلغاءات
املادة ()2
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()3
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )19ل�سنة 2016
بت�شكيل
الهيئة الق�ضائية ملحاكم دبي
وحماكم مركز دبي املايل العاملي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون ت�شكيل املحاكم يف �إمارة دبي رقم ( )3ل�سنة  1992وتعديالته ،و ُي�شار �إليها
فيما بعد بـِ «حماكم دبي»،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1992ب�إن�شاء املجل�س الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  1992ب�ش�أن النيابة العامة وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته ،و ُي�شار �إليها
فيما بعد بـِ «حماكم املركز»،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل الهيئة الق�ضائية
املادة ()1
�أُ -ت�ش ّكل يف �إمارة دبي مبوجب هذا املر�سوم هيئة ق�ضائية ُت�س ّمى «الهيئة الق�ضائية ملحاكم
دبي وحماكم مركز دبي املايل العاملي» ،و ُت�ؤ ّلف على النحو التايل:
رئي�س ًا
				
 -1رئي�س حمكمة التمييز مبحاكم دبي
ع�ضو ًا
					
 -2رئي�س حماكم املركز
ع�ضو ًا
					
� -3أمني عام املجل�س الق�ضائي
ع�ضو ًا
 -4رئي�س حمكمة اال�ستئناف مبحاكم دبي			
ع�ضو ًا
			
 -5قا�ضي مبحكمة اال�ستئناف مبحاكم املركز
ع�ضو ًا
				
 -6رئي�س املحاكم االبتدائية مبحاكم دبي
ع�ضو ًا
			
 -7قا�ضي باملحكمة االبتدائية مبحاكم املركز
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة الق�ضائية».
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ب -تتم ت�سمية قا�ضيا املحكمة االبتدائية وحمكمة اال�ستئناف مبحاكم املركز من قبل رئي�س
حماكم املركز.
اخت�صا�ص الهيئة الق�ضائية
املادة ()2
تتولى الهيئة الق�ضائية املهام وال�صالحيات التالية:
 -1حتديد املحكمة املخت�صة بنظر �أي دعوى �أو طلب قد يثار ب�ش�أن نظره تنازع يف االخت�صا�ص
ما بني حماكم دبي وحماكم املركز.
 -2حتديد احلكم الواجب التنفيذ يف حال �صدور �أحكام متعار�ضة من حماكم دبي وحماكم
املركز يف دعاوى لذات اخل�صوم ويف ذات مو�ضوع النزاع.
	-3اقرتاح القواعد وال�ضوابط الالزمة للحيلولة دون وقوع تنازع يف االخت�صا�ص �إيجاب ًا �أو �سلب ًا
ما بني حماكم دبي وحماكم املركز� ،أو بني دوائر التنفيذ التابعة لهما ،ورفعها �إلى رئي�س
املجل�س الق�ضائي العتمادها.
� -4إبداء الر�أي يف امل�سائل املتعلقة بالتعاون والتن�سيق بني حماكم دبي وحماكم املركز.
� -5أي مهام �أخرى يتم تكليفها بها من املجل�س الق�ضائي �أو احلاكم.

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

�آلية عمل الهيئة الق�ضائية
املادة ()3
تعقد الهيئة الق�ضائية اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها ،وتكون اجتماعاتها �صحيحة بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائها ،و ُت�صدر قراراتها وتو�صياتها بالإجماع �أو ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء
رجح اجلانب الذي منه رئي�س الهيئة الق�ضائية.
احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي ّ
على الهيئة الق�ضائية النظر يف الطلب املرفوع �إليها و�إ�صدار قرارها النهائي ب�ش�أنه خالل
مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلب �إليها.
ُتد ّون الهيئة الق�ضائية �إجراءاتها وقراراتها املتخذة ب�ش�أن الطلبات املُحالة �إليها يف حما�ضر
يتم التوقيع عليها من قبل رئي�س الهيئة الق�ضائية و�أع�ضائها.
تكون مداوالت الهيئة الق�ضائية �سرية.
يجب �أن يكون القرار ال�صادر عن الهيئة الق�ضائية ُم�س ّبب ًا ،و ُيخطر به مقدم الطلب خالل
مدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ �صدوره.
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�إحالة النزاع �إلى الهيئة الق�ضائية
املادة ()4
يف حال وجود تنازع يف االخت�صا�ص بني حماكم دبي وحماكم املركز ،ب�أن مل تتخل �أي حمكمة عن
نظر الدعوى �أو تخلت جميعها عن نظرها �أو ق�ضت فيها ب�أحكام متعار�ضة ،ف�إنه يجب اتباع ما يلي:
ُ -1يرفع طلب حتديد املحكمة املخت�صة �أو احلكم الواجب التنفيذ �إلى الهيئة الق�ضائية مبوجب
عري�ضة ُيق ّدمها �أي من اخل�صوم �أو النائب العام.
ُ -2ترفق بالعري�ضة �صورة طبق الأ�صل عن لوائح الدعاوى �أو الطلبات �أو الأحكام املتعار�ضة
بح�سب الأحوال.
 -3تف�صل الهيئة الق�ضائية يف الطلبات املرفوعة �إليها يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف هذا
املر�سوم وفق ًا للت�شريعات ال�سارية وقواعد االخت�صا�ص املقررة يف هذا ال�ش�أن.
الآثار املرتتبة على �إحالة النزاع �إلى الهيئة الق�ضائية
املادة ()5
يرتتب على �إحالة النزاع للهيئة الق�ضائية ،وفق ًا لن�ص املادة ( )4من هذا املر�سوم ما يلي:
 -1وقف ال�سري يف الدعاوى �أو الطلبات املتنازع يف االخت�صا�ص بنظرها حلني �صدور قرار الهيئة
الق�ضائية بتحديد املحكمة املخت�صة بنظرها.
 -2وقف تنفيذ الأحكام املتعار�ضة �إلى حني حتديد احلكم الواجب تنفيذه ،وذلك مبوجب قرار
ي�صدر عن الهيئة الق�ضائية يف هذا ال�ش�أن.
وقف املدد القانونية
املادة ()6
توقف املدد القانونية وكذلك مدد التقادم املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية من تاريخ تقدمي
الطلب �إلى الهيئة الق�ضائية.
حجية قرارات الهيئة الق�ضائية
املادة ()7
تكون القرارات ال�صادرة عن الهيئة الق�ضائية ب�ش�أن حتديد املحكمة املخت�صة �أو احلكم الواجب
تنفيذه نهائية ،وغري قابلة للطعن عليها.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()8
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  9يونيو 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  4رم�ضان 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )30ل�سنة 2016
ب�ش�أن
م�ست�شفى اجلليلة التخ�ص�صي للأطفال
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2011ب�ش�أن مدينة دبي الطبية،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل يدل �سياق
الن�ص على غري ذلك:
الهيئة  :هيئة ال�صحة يف دبي.
املدينة  :مدينة دبي الطبية.
ال�سلطة � :سلطة املدينة.
امل�ست�شفى  :م�ست�شفى اجلليلة التخ�ص�صي للأطفال.
الإحلاق
املادة ()2
ُتلحق باملدينة قطعة الأر�ض املُقام عليها امل�ست�شفى ،و ُتعترب منطقة حرةُ ،تط ّبق عليها �أحكام
القانون رقم ( )9ل�سنة  2011املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،وتمُ ار�س ال�سلطة عليها
كافة االخت�صا�صات املُق ّررة لها مبوجب القانون �سالف الذكر.
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نقل ملكية الأ�صول واملوارد الب�شرية
املادة ()3
ُتنقل �إلى ال�سلطة مبوجب هذا املر�سوم ما يلي:
 -1ملكية قطعة الأر�ض املُ�شار �إليها يف املادة ( )2من هذا املر�سوم ،وت�سجيلها با�سم ال�سلطة
كمنحة من حكومة دبي.
 -2ملكية امل�ست�شفى ،وي�شمل ذلك متليكها كافة املباين واملرافق والأجهزة واملُ ِع ّدات واملُ ّ
خططات
واملُ�ستندات و�أي �أ�صول �أو حقوق ما ّدية �أو معنوية �أخرى تتعلق به ،دون �أن تتحمل ال�سلطة �أي
تبعات قانونية �أو مالية جتاه الهيئة �أو جتاه املقاولني واملوردين وغريهم قد تن�ش�أ عن العقود
التي �أبرمتها معهم الهيئة قبل العمل ب�أحكام هذا املر�سوم ،جراء تنفيذ م�شروع امل�ست�شفى.
	-3املوارد الب�شرية ،من �أطباء وممُ ّر�ضني وف ّنيني و�إداريني عاملني بامل�ست�شفى وقت العمل بهذا
املر�سوم ،على �أن يتم �إخ�ضاعهم للأنظمة واللوائح التي يعتمدها جمل�س �إدارة ال�سلطة يف
هذا ال�ش�أن ،ودون امل�سا�س بحقوقهم املُكت�سبة ،وعلى �أن تتم عملية النقل وفق ًا للآلية التي يتم
االتفاق عليها بني ال�سلطة والهيئة.
التزامات الهيئة
املادة ()4
لغايات هذا املر�سوم ،تلتزم الهيئة مبا يلي:
	-1اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لإمتام عملية نقل ملكية امل�ست�شفى �إلى ال�سلطة.
 -2متكني ال�سلطة من �إدارة امل�ست�شفى والإ�شراف على مرافقه و�أجهزته ومعداته وموظفيه.
 -3ت�سليم ال�سلطة كافة املخططات والوثائق وامل�ستندات والعقود املتعلقة بامل�ست�شفى.
 -4نقل كافة املخ�ص�صات املالية املر�صودة لتنفيذ م�شروع امل�ست�شفى لل�سنة املالية  ،2016مبا يف
ذلك رواتب العاملني فيه وحقوقهم الوظيفية.
 -5حت ّمل كافة الت ِبعات القانونية واملال ّية املُرتتّبة على العقود التي �أبرمتها قبل العمل ب�أحكام هذا
املر�سوم مع ا�ست�شاري م�شروع امل�ست�شفى واملقاولني واملو ّردين.
 -6تقدمي الدعم الفني والإداري لل�سلطة يف حال ما �إذا طلبت منها ال�سلطة ذلك ،على �أن يتم
تقدمي هذا الدعم مبوجب اتفاقية ُتربمها الهيئة مع ال�سلطة ،تَتح ّدد مبوجبها نطاق هذا
الدعم ،وحقوق والتزامات طرفيها.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � ٣١أكتوبر 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  ٣٠حمرم 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )31ل�سنة 2016
ب�ش�أن
رهن الأرا�ضي املمنوحة يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2011ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان والئحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى املر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2010ب�ش�أن تنظيم متليك الأرا�ضي ال�صناعية والتجارية املمنوحة
يف �إمارة دبي،
وعلى الأمر ال�صادر بتاريخ  14مايو  1996بال�سماح برهن الأرا�ضي املمنوحة من قبل حكومة دبي
وال�صادر ب�ش�أنها �سندات ملكية من دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى التعليمات ال�صادرة بتاريخ � 20سبتمرب  1994ب�ش�أن الأرا�ضي املمنوحة من احلكومة للمواطنني
يف �إمارة دبي،
وعلى التعليمات ال�صادرة بتاريخ  5يونيو  1996ب�ش�أن تنفيذ الأمر ال�صادر بتاريخ  14مايو 1996
واملتعلق برهن الأرا�ضي املمنوحة،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حكومة دبي.
احلكومة
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 :دائرة الأرا�ضي والأمالك.
الدائرة
 :م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان.
امل�ؤ�س�سة
 :جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة.
جمل�س الإدارة
 :مدير عام الدائرة.
املدير العام
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري ،الذي لديه حق االنتفاع
امل�ستفيد
بالأر�ض املمنوحة.
 :قطعة الأر�ض اململوكة للحكومة ،املمنوحة للم�ستفيد
الأر�ض ال�سكنية املمنوحة
لأغرا�ض ال�سكن.
الأر�ض التجارية �أو ال�صناعية املمنوحة  :قطعة الأر�ض اململوكة للحكومة ،املمنوحة للم�ستفيد
للأغرا�ض التجارية �أو ال�صناعية.
 :الأر�ض ال�سكنية �أو التجارية �أو ال�صناعية املمنوحة� ،أو
الأر�ض املمنوحة
التي متنح من احلكومة.
 :الأر�ض املمنوحة التي يتم رهنها مبا عليها من مباين �أو
الأر�ض املرهونة
من�ش�آت.
 :امل�ستفيد �صاحب حق االنتفاع بالأر�ض املمنوحة.
الراهن
 :الدائن الذي يقوم ب�إقرا�ض الراهن ب�ضمان الأر�ض
املرتهن
املمنوحة.
 :اجلهة املخت�صة يف الإمارة برتخي�ص �إقامة املباين
اجلهة املخت�صة
واملن�ش�آت.
ال�سماح بالرهن و�شروطه
املادة ()2
�أُ -ي�سمح للم�ستفيد برهن الأر�ض املمنوحة ل�صالح �أي من البنوك �أو امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات
التمويلية املُ ّ
رخ�ص لها بالعمل يف الإمارة ،و ُيعترب هذا الرهن قانوني ًا و ُم ِلزم ًا لأطرافه.
بُ -ي�شرتط حتى يكون الرهن املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �صحيح ًا و ُمن ِتج ًا لآثاره
القانونية ما يلي:
� -1أن تكون الغاية من رهن الأر�ض التجارية �أو ال�صناعية املمنوحة ا�ستثمار املبلغ املُقرت�ض
يف ا�ستغالل هذه الأر�ض للغاية التي ُم ِنحت لأجلها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� -2أن تكون الغاية من رهن الأر�ض ال�سكنية املمنوحة ا�ستثمار املبلغ املُقرت�ض لغايات
ال�صيانة �أو التو�سعة �أو البناء �أو الإحالل.
� -3أن يتم ت�سجيل هذا الرهن وفق ًا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم
( )14ل�سنة  2008املُ�شار �إليه.
�	-4أي �شروط �أخرى حُت ّددها الدائرة ،بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة ،مبوجب القرارات ال�صادرة
عن املدير العام يف هذا ال�ش�أن.
ت�سجيل الرهن
املادة ()3
�أُ -يحظر على الدائرة ت�سجيل �أي رهن ال تتوفر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب)
من املادة ( )2من هذا املر�سوم.
ب -على الدائرة عند ت�سجيل الرهن على الأر�ض املمنوحة �أن تتحقق من �أن بنود عقد الرهن
تت�ضمن ما يلي:
 -1وجوب �صرف املبلغ املُقرت�ض لتحقيق الغاية التي ُم ِنحت الأر�ض لأجلها.
 -2تقدمي الراهن رخ�صة بناء �صادرة عن اجلهة املخت�صة.
� -3أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى ترى الدائرة �ضرورة تقدميها من الراهن للت�أكد من
�صحة البيانات الواردة يف عقد الرهن �أو تنفيذه.
الأرا�ضي املمنوحة للجهات التابعة للحكومة واملطورين العقاريني
املادة ()4
�أ -يجوز رهن الأرا�ضي املمنوحة للجهات التابعة للحكومة �أو ال�شركات التي متتلك فيها احلكومة
�أو اجلهات التابعة لها ن�سبة ال تقل عن ( )%50من ر�أ�سمالها دون قيد �أو �شرط.
بُ -تعترب الأرا�ضي املمنوحة لل ُمطورين العقاريني بق�صد التطوير العقاري �أرا�ضي ذات ملك حر،
يجوز رهنها �أو الت�صرف بها بكافة �أوجه الت�صرف بدون قيد �أو �شرط.
رهن دخل العقار املُقام على الأر�ض التجارية �أو ال�صناعية املمنوحة
املادة ()5
�أ -على الرغم مما ورد يف املادتني ( )2و( )4من هذا املر�سوم ،يجوز رهن دخل العقار املُقام
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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على الأر�ض التجارية �أو ال�صناعية املمنوحة مبعزل عن هذه الأر�ض مل�صلحة �أحد البنوك �أو
امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات التمويلية املُ ّ
رخ�ص لها بالعمل يف الإمارة ،بحيث يتولى املرتهن �إدارة
العقار واحل�صول على غلته �إلى حني �سداد قيمة املبلغ املُقرتَ�ض �أو ح�سب ما يتم االتفاق عليه
بني الطرفني.
ب -تتولى الدائرة يف �سبيل تطبيق حكم الفقرة (�أ) من هذه املادة ،و�ضع �إ�شارة على �صحيفة
الأر�ض التجارية �أو ال�صناعية املمنوحة تفيد برهن دخل العقار املُقام على هذه الأر�ض
مل�صلحة املرتهن.
�إجراءات التنفيذ على الأر�ض املرهونة
املادة ()6
لل ُمرتهِ ن �أو خلفه ،يف حال عدم التزام الراهن �أو خلفه بالوفاء بالتزاماته املن�صو�ص عليها يف
عقد الرهن� ،أن ُيبا�شر �إجراءات التنفيذ على الأر�ض املرهونة وبيعها باملزاد العلني حتت �إ�شراف
الدائرة وفق ًا للإجراءات املعمول بها لديها� ،شريطة �إنذار الراهن �أو خلفه بوا�سطة كاتب العدل
بالوفاء بالتزاماته قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل من مبا�شرة �إجراءات التنفيذ على الأر�ض
املرهونة.
نظر الدعاوى املتعلقة بالأر�ض املرهونة
املادة ()7
�أ -تتولى املحاكم النظر يف �أي طلب �أو دعوى تتعلق بالرهن على الأر�ض املمنوحة.
ب� -إذا تخ ّلف الراهن �أو خلفه عن الوفاء بالدين خالل املدة املذكورة يف املادة ( )6من هذا
املر�سومُ ،ي�صدر قا�ضي التنفيذ بنا ًء على طلب املُرتهِ ن قرار ًا باحلجز على العقار املرهون
متهيد ًا لبيعه باملزاد العلني وفق ًا للإجراءات املعمول بها لدى الدائرة.
تح�صلة عن التنفيذ على الأر�ض املرهونة
�أيلولة املبالغ املُ ّ
املادة ()8
�أ -مع عدم الإخالل باحلقوق املُمتازة للم�ؤ�س�سةُ ،ت�ؤ ّدى ديون املُرتهِ ن من ثمن بيع الأر�ض املرهونة
بعد خ�صم الر�سوم التالية:
	-1الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/27/16 12:31 PM

31

العدد ( - )٤٠6ال�سنة ( 1 - )50ربيع الأول 143٨هـ  -املوافق  ٣٠نوفمرب 201٦م

Issue 406 Pages.indd 31

	-2الر�سوم وامل�صاريف املرتتبة على بيع الأر�ض املرهونة باملزاد العلني وت�سجيله لدى
الدائرة.
 -3ر�سوم متليك الأرا�ضي ال�صناعية والتجارية املُ�ستح ّقة مبوجب املر�سوم رقم ( )4ل�سنة
 2010املُ�شار �إليه� ،إذا مل تكن ُم�س ّددة عند ت�سجيل الرهن.
ب -ت�ؤول ح�صيلة ما تبقى من ثمن بيع الأر�ض التجارية �أو ال�صناعية املمنوحة باملزاد العلني �إن
وجدت �إلى الراهن.
ج -ت�ؤول ح�صيلة ما تب ّقى من ثمن بيع الأر�ض ال�سكنية املمنوحة باملزاد العلني �إن وجدت ل�شراء
م�سكن ُيق ّيد كمنحة با�سم امل�ستفيد� ،أو غريها من اخلدمات الإ�سكانية التي تراها امل�ؤ�س�سة
منا�سبة ،ويف حال عدم كفاية املبلغ املُتب ّقي ل�شراء م�سكن ،في�ؤول هذا املبلغ �إلى الراهن.
بيع الأر�ض ال�سكنية املمنوحة
املادة ()9
على الرغم مما ورد يف املادة ( )6من هذا املر�سوم ،ال يجوز بيع الأر�ض ال�سكنية املمنوحة يف حال
تخ ّلف الراهن �أو خلفه عن الوفاء بالدين �إال بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة ،ويتم منح
هذه املوافقة وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي يعتمدها جمل�س الإدارة يف هذا ال�ش�أن.
�صحة الرهون
املادة ()10
�سجلة لدى الدائرة ،التي ّمتت على الأرا�ضي املمنوحة قبل
ُتعترب �صحيحة ونافذة كافة الرهون املُ ّ
العمل ب�أحكام هذا املر�سوم.
بطالن الت�صرفات املخالفة
املادة ()11
يقع باط ًال كل ت�صرف �أو اتفاق يتم باملخالفة لأحكام هذا املر�سوم ،وال يجوز ت�سجيله لدى الدائرة،
وال يرتتب عليه �أي �أثر قانوين.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()12
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
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الإلغاءات
املادة ()13
ُيلغى الأمر ال�صادر بتاريخ  14مايو  1996والتعليمات ال�صادرة تنفيذ ًا له بتاريخ  5يونيو 1996
املُ�شار �إليهما ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا
املر�سوم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()14
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )32ل�سنة 2016
ب�إحلاق
قطعتي �أر�ض باملنطقة احلرة يف مطار دبي الدويل
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )14ل�سنة  2007ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي العقارية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2009ب�ش�أن املنطقة احلرة يف مطار دبي الدويل،
نر�سم ما يلي:

الإحلاق
املادة ()1
ُتلحق باملنطقة احلرة يف مطار دبي الدويل ،قطعة الأر�ض رقم ( )2480438الواقعة مبنطقة
الق�صي�ص ال�صناعية اخلام�سة ،وقطعة الأر�ض رقم ( )2150115الواقعة مبنطقة �أم رمول ،املُب ّينة
حدودهما وم�ساحتهما يف اخلرائط املُلحقة بهذا املر�سوم ،وذلك طول مدة عقد الإيجار وعقد
املُ�ساطحة املُربمني بني �سلطة املنطقة احلرة يف مطار دبي الدويل وم�ؤ�س�سة دبي العقارية ،الواقعني
على قطعتي الأر�ض املُ�شار �إليهما.
تطبيق القانون
املادة ()2
�أُ -تط ّبق داخل قطعتي الأر�ض املُح ّددتني يف املادة ( )1من هذا املر�سوم �أحكام القانون رقم
( )25ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،باعتبارهما منطقة حرة.
ب	-تمُ ارِ�س �سلطة املنطقة احلرة يف مطار دبي الدويل داخل قطعتي الأر�ض املُح ّددتني يف املادة
( )1من هذا املر�سوم ذات ال�صالحيات املقررة لها مبوجب القانون رقم ( )25ل�سنة 2009
املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )33ل�سنة 2016
بتعيني
رئي�س جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2013ب�ش�أن �إن�شاء مركز دبي لتطوير االقت�صاد
الإ�سالمي،
وعلى املر�سوم رقم ( )42ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي،
نر�سم ما يلي:

تعيني رئي�س جمل�س الإدارة
املادة ()1
ُيعينّ معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري ،رئي�س ًا ملجل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد
الإ�سالمي ،بد ًال من معايل /حممد عبداهلل القرقاوي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )34ل�سنة 2016
بتعيني
نائب رئي�س مركز حممد بن را�شد للف�ضاء
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2015ب�إن�شاء مركز حممد بن را�شد للف�ضاء،
وعلى املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2015بتعيني رئي�س مركز حممد بن را�شد للف�ضاء،
نر�سم ما يلي:

تعيني نائب الرئي�س
املادة ()1
ُيعينّ ال�سيد /حممد �أحمد �ضاعن القمزي ،نائب ًا لرئي�س مركز حممد بن را�شد للف�ضاء.

�صالحيات نائب الرئي�س
املادة ()2
مُيار�س نائب رئي�س مركز حممد بن را�شد للف�ضاء مهام و�صالحيات رئي�س املركز يف حال غيابه �أو
�شغور من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )36ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )14ل�سنة  2016ب�إن�شاء مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،املُن�ش�أة مبوجب القانون رقم
وع�ضوية كل من:
( )14ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،برئا�سة معايل /حممد عبداهلل املُرُ ،
نائب ًا للرئي�س
				
	-1ال�سيد /حــ�س ـيــن نــا�صــر لــوت ــاه
ع�ضو ًا
				
	-2الدكتور /حممد �سالــم املزروعـ ـي
ع�ضو ًا
				
	-3ال�سيد� /إبـراهي ــم �أحم ــد الها�ش ـمـي
ع�ضو ًا
				
	-4ال�سيد /يا�سر �سعيد حارب املهيــري
ع�ضو ًا
	-5ال�سيدة /جنــالء �سي ــف ال�شــام�ســي			
ع�ضو ًا
			
	-6ال�سيد� /سعيد حممد العطر الظنحاين
ع�ضو ًا
				
	-7ال�سيد /جم ــال �إبراهي ــم ال�ش ـح ــي
ع�ضو ًا
				
	-8ال�سيدة /ازوبيــل فرن�سي ــ�س ج ــراد
ع�ضو ًا
				
	-9ال�سيد /مال ــك �سلط ــان �آل مــال ــك
ع�ضو ًا
	-10املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب� -إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
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ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدد بد ًال عنهم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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