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قانون رقم )٦( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

تنظيم اأعمال امل�شاحة يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن �إن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )9( ل�سنة 2004 ب�ساأن مركز دبي �ملايل �لعاملي وتعديلته، 

وعلى �لقانون رقم )7( ل�سنة 2006 ب�ساأن �لت�سجيل �لعقاري يف �إمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )7( ل�سنة 2013 ب�ساأن د�ئرة �لأر��سي و�لأملك،

وعلى �لقانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي، 
وعلى �ملر�سوم رقم )22( ل�سنة 2009 ب�ساأن مناطق �لتطوير �خلا�سة يف �إمارة دبي،

وعلى �أمر تاأ�سي�ض جمل�ض بلدية دبي ل�سنة 1961،
وعلى �لأمر �ملحلي رقم )95( ل�سنة 1995 ب�ساأن حتديد �لر�سوم �ملُقّررة على �خلدمات �مل�ساحية 

ببلدية دبي،
وعلى �لت�سريعات �ملُن�ِسئة و�ملُنّظمة للمناطق �حلرة يف �إمارة دبي،

ُن�شدر القانون التايل:
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�سّمى هذ� �لقانون »قانون تنظيم اأعمال امل�شاحة يف اإمارة دبي رقم )٦( ل�شنة 201٧«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �سياق �لن�ض على غري ذلك:
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:  دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. �لدولة 
:  �إمارة دبي. �لإمارة 

:  �ملجل�ض �لتنفيذي للإمارة. �ملجل�ض �لتنفيذي 
:  بلدية دبي. �لبلدية 

: مدير عام �لبلدية. �ملدير �لعام 
م�ساحية  معلومات  على  يحتوي  �إلكرتوين  �أو  ورقي  ُمّطط   : �ملُخّطط �مل�ساحي 
عن �أر��ض ُمعّينة يف �لإمارة، ويتحدد نوع هذه �ملعلومات تبعًا 

للغر�ض �أو �لغاية �لتي مت لأجلها �إ�سد�ر �ملُخّطط.
: �أي ن�ساط يتعلق بعلم متثيل �سطح �لأر�ض �أو �أي جزء منه، مبا  �أعمال �مل�ساحة 
يحويه من معامل طبيعية وغري طبيعية، و�إبر�زها على �خلر�ئط 
ح�سب �لغر�ض منها، وفقًا ملقيا�ض �لر�سم �ملطلوب، وبا�ستخد�م 

�لتقنّيات �مل�ساحية �ملختلفة.
: �خلارطة �لتي حتتوي على �ملعامل �لطبيعية للأر�ض يف �لإمارة،  �خلارطة �لأ�سا�سية 
و�لبحار،  و�لأنهار  و�ل�سهول  و�لوديان  و�له�ساب  كاجلبال 
وحو�جز  و�أر�سفة  وطرق  مباٍن  من  �ملدنّية  �ملعامل  �إلى  �إ�سافًة 

وغريها من �ملعامل.
�لأر��سي  �أو  �حلكومية  �لأر��سي  على  حتتوي  �لتي  �خلارطة   : �خلارطة �ملوقعية 
�لأر��سي،  هذه  حدود  فيها  ح  ُمو�سّ �حلكومة،  من  �ملمنوحة 
وفقًا  و��ستعمالتها،  و�أبعادها،  وم�ساحاتها،  و�إحد�ثياتها، 

للمخطط �لعام للإمارة.
فيها  ح  ُمو�سّ �ملُلك،  �لأر��سي  على  حتتوي  �لتي  �خلارطة   : �خلارطة �لتخطيطية 
و�أبعادها،  وم�ساحاتها،  و�إحد�ثياتها،  �لأر��سي،  هذه  حدود 
د�ئرة  وخر�ئط  �سجلت  على  بناًء  وت�سدر  و��ستعمالتها، 

�لأر��سي و�لأملك، وفقًا للُمخّطط �لعام للإمارة.
عليه  بناًء  يتم  �لبلدية،  من  للإمارة  ُمعتمد  �إحد�ثيات  نظام   : نظام �لإحد�ثيات �ملحلي 
�لأعمال  جميع  وتنفيذ  �ملختلفة،  �خلر�ئط  و�إ�سد�ر  �إنتاج 

�مل�ساحية و�لهند�سية.
: �أعمال �مل�ساحة �لتي تتم على �لياب�سة �أو �ملُ�سّطحات �ملائية غري  �مل�سح �لربي 
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�لقابلة للِملحة �أو يف باطن �لأر�ض، وي�سمل �مل�سح �جليودي�سي، 
و�مل�سح �لطبوغر�يف، و�مل�سح �لتف�سيلي.

و�أبعاد  و�سكل  حجم  در��سة  بهدف  تتم  �لتي  �مل�ساحة  �أعمال   : �مل�سح �جليودي�سي 
�سطح �لأر�ض وباطنها، بالر�سد، و�لقيا�ض، ودر��سة �جلاذبية 

�لأر�سية، وحتركات �لق�سرة �لأر�سية.
�أعمال �مل�ساحة �خلا�سة باإنتاج و�إ�سد�ر �خلر�ئط، �لتي ُتبنينِّ   : �مل�سح �لطبوغر�يف 
ما يحويه �سطح �لأر�ض، من معامل طبيعية وغري طبيعية، وُتبنينِّ 
ذ�ت  ُمنحنيات  با�ستخد�م  �لأر�ض،  �سطح  و�نخفا�ض  �رتفاع 

�رتفاعات ُمت�ساوية.
: �أعمال �مل�ساحة �لتي تهدف �إلى حتديد حدود �مللكيات �لعامة  �مل�سح �لتف�سيلي 
و�خلا�سة و�لأبنية وغريها من �ملُن�ساآت و�ملعامل �ملوجودة على 

�لأر�ض.
: �أعمال �مل�ساحة �خلا�سة بقيا�ض وو�سف �خل�سائ�ض �لفيزيائية  �مل�سح �ملائي 
للأجز�ء �ملائية �لقابلة للملحة يف �لإمارة، وما يّت�سل بها من 

مناطق �ساحلية.
�لأر�سية،  �لق�سرة  بدر��سة حتّركات  �خلا�سة  �مل�ساحة  �أعمال   : �مل�سح �لزلز�يل 
وما حتتها من طبقات، بهدف ر�سد �لهّز�ت و�لزلزل �لأر�سية.
معلومة  مرجعية،  كنقطة  ُت�ستخدم  ثابتة،  م�ساحية  علمة   : نقطة �لتحّكم �مل�ساحية 
وُت�ستخدم  بدقة عالية،  تتميز  و�لعمودية،  �لأفقية  �لإحد�ثيات 

جلميع �لأعمال �مل�ساحية.
باإحد�ثيات  تتمّيز  �مل�ساحية،  �لتحكم  نقاط  من  جمموعة   : �ل�سبكة �مل�ساحية 
و�ملعايري  �ملو��سفات  وبناوؤها ح�سب  يتم و�سعها  �لدقة،  عالية 

�مل�ساحية �ملُعتمدة لدى �لبلدية. 
: نقاط معلومة �لإحد�ثيات، يتم تثبيتها لتو�سيح حدود ُمعّينة،  �لعالئم �مل�ساحية 
و�لعلئم  �لطريق،  حرم  وعلئم  �لبناء،  علئم  وت�سمل 

�لبحرية.
يتم  �لتي  و�لعامودية  �لأفقية  �للحظية  للإحد�ثيات  نظام   : نظام �ملحطات �مل�ساحية �ملرجعي 
�إ�سد�رها ب�سكل د�ئم، وُيغّطي جميع مناطق �لإمارة با�ستخد�م 
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�إ�سار�ت �لأقمار �ل�سناعية.
ُمعّينة، جلمع  �أجهزة  عليها  ُتثبَّت  بدقة،  �ختيارها  يتم  مو�قع   : �ملحطات �مل�ساحية  
و�ملحطة  �لزلزل،  ر�سد  حمطة  وت�سمل  �لبيانات،  ور�سد 
�ملحطات  من  وغريها  و�جلزر،  �ملد  وحمطة  �جليودي�سية، 

�لأخرى. 

نطاق التطبيق
املادة )3(

ت�سري �أحكام هذ� �لقانون على �أعمال �مل�ساحة �لتي تتم يف كافة �أنحاء �لإمارة، مبا يف ذلك مناطق 
�لتطوير �خلا�سة، و�ملناطق �حلرة مبا فيها مركز دبي �ملايل �لعاملي.

اأهداف القانون
املادة )4(

يهدف هذ� �لقانون �إلى حتقيق ما يلي:
1-  تنظيم وتنفيذ �أعمال �مل�سح �لربي، و�مل�سح �ملائي، و�مل�سح �لزلز�يل يف �لإمارة، مبا يتو�فق مع 

�أف�سل �ملُمار�سات �لعاملّية �ملُطّبقة يف هذ� �ل�ساأن.
ُمو�كبة �لتطّور �لعمر�ين �لذي ت�سهده �لإمارة، مبا ُير�فقه من م�ساريع تخطيطية وعمر�نية.   -2

3-  تنظيم جمع وتد�ول �ملعلومات �مل�ساحية بنوعيها �لورقي �أو �لرقمي على نحو ي�سمن �أمن هذه 
�ملعلومات وحفظها و�أر�سفتها �سمن ِوعاٍء و�حد لدى م�سدر ر�سمي ُمعتمد يف �لإمارة.

اخت�شا�شات البلدية
املادة )٥(

ة بتنظيم �أعمال �مل�ساحة يف �لإمارة، و�مل�سدر �لر�سمي �ملُعتمد لتقدمي  ُتعترب �لبلدية �جلهة �ملُخت�سّ
�لبيانات و�ملعلومات �لناجتة عن هذه �لأعمال، وتخت�ض دون غريها مبا يلي:

�أعمال �مل�سح �لربي و�مل�سح �ملائي و�مل�سح �لزلز�يل يف �لإمارة.   -1
�ملوقعية  و�خلر�ئط  �لأ�سا�سية  و�خلر�ئط  �مل�ساحية  �ملُخّططات  وحتديث  و�إ�سد�ر  �إنتاج    -2

و�خلر�ئط �لتخطيطية، و�أي مططات �أو خر�ئط �أخرى.
تنظيم مز�ولة مهنة �أعمال �مل�ساحة يف �لإمارة.   -3
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امل�شح الربي
املادة )٦(

تتوّلى �لبلدية يف �سبيل قيامها باأعمال �مل�سح �لربي، �ملهام و�ل�سلحيات �لتالية:
تنفيذ �أعمال �مل�سح �جليودي�سي و�مل�سح �لطبوغر�يف و�مل�سح �لتف�سيلي يف �لإمارة.   -1

قيا�ض م�ستوى �رتفاع و�نخفا�ض ت�ساري�ض �سطح �لأر�ض، وحتديد �ملعامل �لطبيعية �ملُرتبطة    -2
بتلك �لت�ساري�ض، وموقعها على �لياب�سة.

�إن�ساء نقاط �لتحكم �مل�ساحية يف �لإمارة، و�إد�رتها، و�سيانتها.   -3
وربطها  عليها،  و�ملحافظة  و�سيانتها،  و�إد�رتها،  �لإمارة،  يف  �مل�ساحية  �ل�سبكات  �إن�ساء    -4

باملنظومة �لعاملية لنقاط �لتحكم �مل�ساحية.
�لإ�سر�ف و�لرقابة على �ل�سبكة �مل�ساحية للإمارة.   -5

ربط  على  و�لعمل  �مل�ساحية،  �لتحكم  نقاط  با�ستحد�ث  �خلا�سة  و�ملقايي�ض  �ملعايري  و�سع    -6
�ل�سبكة �مل�ساحية للإمارة بالإمار�ت �لأخرى يف �لدولة.

�إن�ساء و�إد�رة نظام �ملحطات �مل�ساحية �ملرجعي، و�لإ�سر�ف عليه، و�لتدقيق على ُمرجاته،    -7
و�عتماد �لأنظمة و�لتقنّيات �مل�ساحية �لربية �لأخرى.

ونقاط  �ل�سناعية،  �لأقمار  بالت�سوير �جلوي، و�سور  �لعالئم �خلا�سة  �أعمال و�سع  ُمر�قبة    -8
�لتحّكم �خلا�سة بها.

ُمر�قبة و�سيانة �لنقاط �حلدودية �لربية لالإمارة، و�إعادة تثبيتها عند �حلاجة بالتن�سيق مع    -9
ة يف �لدولة. �جلهات �ملُخت�سّ

�إن�ساء و�إد�رة قاعدة بيانات للم�سح �لربي يف �لإمارة، وحتديثها و�لإ�سر�ف عليها.   -10
�أنو�ع �لأر��سي يف �لإمارة، و�إ�سد�ر �ل�سهاد�ت �للزمة يف  حتديد �لعلئم �مل�ساحية جلميع    -11

هذ� �ل�ساأن.
�لتقّيد  �لبناء، و�لتحقق من  �أعمال  تثبيتها عند مبا�سرة  يتم  �لتي  �مل�ساحية  �لعلئم  حتديد    -12
بهذه �لعلئم يف كافة مر�حل �إجناز هذه �لأعمال، و�إ�سد�ر �ل�سهاد�ت �للزمة يف هذ� �ل�ساأن.
�لتحقق من �سحة �لعلئم �مل�ساحية �لتي يتم تثبيتها يف حرم �لطريق من قبل �ملقاولني عند    -13

تنفيذهم مل�ساريع متديد خطوط �خلدمات فيها.
14-  تنفيذ �مل�سوحات �لتف�سيلية، و�إ�سد�ر �لتقارير �خلا�سة ب�ساأنها.

�لتدقيق على ح�سابات �مل�سح �لتي تتم بو��سطة �ل�ست�ساريني، للح�سول على من�سوب مد�خل    -15
�ملباين، وح�سابات �جتاه �لقبلة، وزو�يا و�أبعاد �لأر��سي �ملختلفة يف �لإمارة.
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امل�شح املائي
املادة )٧(

تتولى �لبلدية تنفيذ �أعمال �مل�سح �ملائي يف �لإمارة، ويكون لها يف �سبيل ذلك �ملهام و�ل�سلحيات 
�لتالية:

و�سع �لعالئم �مل�ساحية للم�ساريع �ملائية �لتي تتم يف �لإمارة، مبا يف ذلك خطوط �لكهرباء    -1
و�أنابيب �لبرتول و�لغاز وغريها من �مل�ساريع �لأخرى.

�لإمارة،  �ملائية يف  للكتلة  �مل�سح  باأعمال  يتعلق  ما  كل  ودقيقة يف  �ساملة  بيانات  قاعدة  بناء    -2
وتوفري تلك �لبيانات ملن يطلبها.

�ملتعلق  �جلانب  يف  وبخا�سة  �لإمارة،  يف  و�لتنمية  �لعمر�ين  �لتطوير  �أعمال  وم�ساندة  دعم    -3
باأعمال �مل�سح �ملائي.

ور�سد  �لإمارة،  �ملائية يف  �ملُ�سّطحات  �ملُن�ساأة يف  �مل�ساحية  �ملحّطات  وُمر�قبة  و�إد�رة  �إن�ساء    -4
�لظو�هر �لطبيعية وغري �لطبيعية �ملُتعّلقة بطبقات �ملياه، وحركة �لر�سوبيات.

�ملائي  �مل�سح  بيانات  وتوفري  �لطبيعية،  �لكو�رث  ب�ساأن  �ملُبّكر  �لإنذ�ر  نظام  وحتديث  ت�سغيل    -5
يف  �ملعنّية  �جلهات  مع  بالتعاون  معها،  و�لتعامل  �لبحرية،  �لكو�رث  �إد�رة  بهدف  �لالزمة 

�لإمارة.
�ملياه، و�سيانتها، و�ملحافظة عليها،  �لبحرية لر�سد ودر��سة حركة  �مل�ساحية  �ل�سبكة  �إن�ساء    -6

وربطها ب�سبكة �لدولة و�ل�سبكة �لعاملية.

امل�شح الزلزايل
املادة )٨(

تتولى �لبلدية يف �سبيل قيامها باأعمال �مل�سح �لزلز�يل، �ملهام و�ل�سلحيات �لتالية:
حتديد مناطق �لن�ساط �لزلز�يل �لتي ُيكن �أن ُتوؤّثر على �لدولة، ور�سد وُمتابعة هذ� �لن�ساط    -1

�سو�ًء على �ل�سعيد �ملحلي �أو �لإقليمي.
توفري بيانات فورية عالية �لدقة، عند حدوث �أي هزة �أر�سية، يكون لها تاأثري على �لدولة،    -2

وتزويد �جلهات �ملعنّية بهذه �لبيانات.
حتديث دليل �لبناء يف �لإمارة، مبا ي�سمن �لتقليل من تاأثري �لزلزل و�لهّز�ت �لأر�سية على    -3

�ملباين و�ملُن�ساآت �لقائمة فيها.
�ملُ�ساهمة يف تطوير خطط �لطو�رئ و�لإنقاذ �لالزمة، ملُو�جهة �لكو�رث �لناجمة عن �لزلزل    -4
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و�لهّز�ت �لأر�سية.
ور�سد  �لأر�سية  �لق�سرة  حتّركات  در��سة  بهدف  �لعامل،  دول  متلف  مع  �ملعلومات  تبادل    -5

�لزلزل.
تقييم ماطر �لزلزل و�لهز�ت �لأر�سية، بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنّية يف �لدولة.   -6

اإ�شدار اخلرائط
املادة )٩(

�مل�ساحية،  �ملُخّططات  وتوثيق  وحفظ  وتوزيع  و�إ�سد�ر  وحتديث  و�إعد�د  �إنتاج  �لبلدية  تتولى  �أ-  
و�خلر�ئط �لأ�سا�سية و�خلر�ئط �ملوقعّية و�خلر�ئط �لتخطيطية يف �لإمارة.

ل تخل �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة بال�سلحيات �ملُقّررة لد�ئرة �لأر��سي و�لأملك يف �إ�سد�ر  ب-  
�خلر�ئط �ملتعلقة بحفظ وت�سجيل �ملُلِكّيات و�حلقوق �لعقارية.

مزاولة مهنة اأعمال امل�شاحة
املادة )10(

ُيحظر على �أي �سخ�ض مز�ولة مهنة �أعمال �مل�ساحة يف �لإمارة مبا يف ذلك مناطق �لتطوير  �أ-  
�إل بعد �حل�سول على ت�سريح  �خلا�سة و�ملناطق �حلرة مبا فيها مركز دبي �ملايل �لعاملي، 

بذلك من �لبلدية.
�لت�سريح  ملنح  �لالزمة  و�لإجر�ء�ت  �ل�سروط  �لقانون  لهذ�  �لتنفيذية  �لالئحة  د  حُتدِّ ب-  
للأ�سخا�ض �لذين يرغبون مبز�ولة مهنة �أعمال �مل�ساحة وتاأهيلهم وت�سنيفهم، و�سائر �لأمور 

�ملُتعّلقة بهذه �ملهنة.

تخويل ال�شالحيات
املادة )11(

�إلى �أي من �جلهات  يجوز للبلدية �أن تعهد ببع�ض �ل�سلحيات �ملقررة لها مبوجب هذ� �لقانون، 
وو�جبات  حقوق  فيها  د  حُتدَّ �لغر�ض،  لهذ�  �إبر�مها  يتم  �تفاقية  مبوجب  �خلا�سة،  �أو  �حلكومية 

�أطر�فها.

Issue 415 Pages.indd   11 4/26/17   1:31 PM



العدد )41٥( - ال�شنة )٥1( - ٥ �شعبان  143٨هـ - املوافق 1 مايو 201٧م 12 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

الأفعال املحظورة
املادة )12(

ُيحظر على �أي �سخ�ض �لقيام باأي من �لأفعال �لتالية:
تنفيذ �أي عمل من �أعمال �مل�سح �لربي �أو �مل�سح �لبحري �أو �مل�سح �لزلز�يل، �إل بعد �حل�سول    -1

على ت�سريح بذلك من �لبلدية.
�إن�ساء �أو �إتلف �أو تعديل �أو �إز�لة �أو �إعادة تثبيت �أو طم�ض �ل�سبكة �مل�ساحية �أو �أي نقطة حتّكم    -2

م�ساحية، �أو علئم م�ساحية. 
�لإ�سر�ر باأي حمطة م�ساحية، �أو �إتيان �أي فعل من �ساأنه تعطيل هذه �ملحطة عن �لقيام بعملها    -3

ب�سكل فّعال.
�إنتاج �أو �إ�سد�ر �أي خر�ئط �أ�سا�سية �أو خر�ئط موقعية �أو خر�ئط تخطيطية، �أو �أي خر�ئط �أو    -4

ُمّططات م�ساحية �أخرى تخت�ض �لبلدية باإنتاجها �أو �إ�سد�رها.
ن�سر �أي بيانات �أو معلومات غري �سحيحة عن حدود �أو علئم �أي �أر�ض يف �لإمارة.   -5

منع �أو عرقلة �أعمال �مل�سح �لربي �أو �مل�سح �ملائي �أو �مل�سح �لزلز�يل �لتي تقوم بها �لبلدية.   -6
��ستخد�م �لبيانات �مل�ساحية �لورقية �أو �لرقمية �لتي ح�سل عليها من �لبلدية يف غري �لغر�ض    -7
ُمقابل وذلك دون �حل�سول على  بدون  �أو  مُبقابل  �سو�ًء  بها  �لغري  تزويد  �أو  لها،  �ض  �ملُخ�سّ

مو�فقة �لبلدية �ملُ�سبقة على ذلك.
�أي �أفعال �أخرى حُتّددها �للئحة �لتنفيذّية لهذ� �لقانون.   -8

الر�شوم
املادة )13(

ت�ستويف �لبلدية نظري تقدمي �خلدمات �ملُقّررة مبوجب هذ� �لقانون، و�إ�سد�ر �لت�ساريح �خلا�سة 
مبز�ولة مهنة �أعمال �مل�ساحة، �لر�سوم �لتي يتم حتديدها مبوجب �للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون.

املُخالفات واجلزاءات الإدارية
املادة )14(

مع عدم �لإخلل باأي عقوبة �أ�سد ين�ض عليها �أي ت�سريع �آخر، ُيعاقب ُكل من يرتكب �أّيًا من  �أ-  
�ملُخالفات �ملن�سو�ض عليها يف هذ� �لقانون ولئحته �لتنفيذية و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبهما 
�ألف  خم�سني   )50.000( على  تزيد  ول  درهم  خم�سمئة   )500( عن  تقل  ل  مالية  بغر�مة 
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د �للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون هذه �ملخالفات و�لغر�مات �ملُقّررة لها.  درهم، وحُتدنِّ
ُت�ساعف قيمة �لغر�مة �ملفرو�سة على مرتكب �ملخالفة يف حال ُمعاودة �رتكاب �ملخالفة ذ�تها  ب-  
خلل �سنة و�حدة من تاريخ �رتكاب �ملخالفة �ل�سابقة لها ومبا ل يزيد على )100.000( مئة 

�ألف درهم.
د �للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها بحق مز�ويل  حُتدنِّ ج-  
مهنة �أعمال �مل�ساحة يف حال مالفتهم لأحكام هذ� �لقانون ولئحته �لتنفيذية و�لقر�ر�ت 

�ل�سادرة مبوجبهما.

ال�شبطية الق�شائية
املادة )1٥(

تكون ملوظفي �لبلدية �لذين ي�سدر بت�سميتهم قر�ر من �ملدير �لعام، �سفة ماأموري �ل�سبط �لق�سائي 
يف �إثبات �لأفعال �لتي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذ� �لقانون ولئحته �لتنفيذية و�لقر�ر�ت �ل�سادرة 

مبوجبهما، ويكون لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�سر �ل�سبط �للزمة يف هذ� �ل�ساأن.

اإزالة التعّدي
املادة )1٦(

للبلدية  و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه، يكون  �لقانون  �ملُقّررة مبوجب هذ�  �لعقوبات  �إلى  بالإ�سافة 
�إز�لة �لتعّدي �لو�قع على �أي من نقاط �لتحّكم �مل�ساحية �أو �لعالئم �مل�ساحية �أو �ملحّطات �مل�ساحية، 
ب بال�سرر يف حال عدم  و�إعادة �لو�سع �إلى ما كان عليه باأجهزتها �لذ�تية وذلك على نفقة �ملُت�سبنِّ
قيامه بذلك خلل �ملُهلة �ملمنوحة له من �لبلدية، ُم�سافًا �إليها ما ن�سبته )25%( من تلك �لنفقات 

كم�ساريف �إد�رية و�إ�سر�فية، وُيعترب تقدير �لبلدية لتلك �لنفقات نهائيًا.

التظلم
املادة )1٧(

�ملُّتخذة  و�لتد�بري  و�لإجر�ء�ت  �لقر�ر�ت  من  �لعام  للمدير  �لتظلم خطيًا  لكل ذي م�سلحة  يجوز 
بحقه مبوجب هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�سادرة تنفيذً� له، وذلك خلل )30( ثلثني يومًا من تاريخ 
�إخطاره بالقر�ر �أو �لإجر�ء �أو �لتدبري �ملُتظّلم منه، ويتم �لبت يف هذ� �لتظلم خلل )30( ثلثني 
لها �ملدير �لعام لهذه �لغاية، ويكون �لقر�ر �ل�سادر ب�ساأن  يومًا من تاريخ تقديه من قبل جلنة ُي�سكِّ
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�لتظّلم نهائيًا.

دخول الأماكن العامة واخلا�شة
املادة )1٨(

يكون ملوظفي �لبلدية يف �سبيل تنفيذ �أعمال �مل�ساحة �ملن�سو�ض عليها يف هذ� �لقانون، دخول كافة 
�لأر��سي �لعامة و�خلا�سة، مبا يف ذلك �ملز�رع، و�ملُجّمعات �ل�سكنية، وغريها من �ملو�قع �لأخرى 
يف �لإمارة، �سريطة ُمر�عاة �لأحكام و�لقو�عد �ملُقّررة يف �لت�سريعات �ل�سارية ب�ساأن دخول �مل�ساكن 

�خلا�سة.

ال�شتعانة باجلهات احلكومية
املادة )1٩(

لغايات تنفيذ �أحكام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه، يكون للبلدية �ل�ستعانة باجلهات 
و�ملُ�ساعدة  �لعون  تقدمي  �جلهات  هذه  وعلى  �ل�سرطة،  �أفر�د  ذلك  يف  مبا  �لإمارة،  يف  �حلكومية 

للبلدية بال�سرعة �ملمكنة متى ُطِلب منها ذلك.

املناطق احلرة ومناطق التطوير اخلا�شة
املادة )20(

على �لرغم مما ورد يف هذ� �لقانون، تتولى �ل�سلطات �ملُ�سِرفة على �ملناطق �حلرة ومناطق  �أ-  
�لتطوير �خلا�سة، �ملهام و�ل�سلحيات �لتالية:

ح بها حدود �لأر�ض  �إ�سد�ر خر�ئط تف�سيلية للأر��سي �لو�قعة د�خل هذه �ملناطق، ُمو�سّ   -1
وم�ساحتها و�أبعادها و�ل�سرت�طات �لتخطيطية لها وموقعها من �ملُخّطط �لعام للمنطقة، 
و��سم مالكها ونوعية ملكيته، على �أن ل تتعار�ض هذه �خلر�ئط مع �خلر�ئط و�ملُخّططات 

�ملُعتمدة من �لبلدية، و�أن يتم �إ�سد�رها من خلل نظام �لإحد�ثيات �ملحلي.
هذه  د�خل  �لبناء  �أعمال  ُمبا�سرة  عند  تثبيتها  يتم  �لتي  �مل�ساحية  �لعلئم  حتديد    -2
�ملناطق، و�لتحقق من �لتقّيد بهذه �لعلئم يف كافة مر�حل �إجناز هذه �لأعمال، و�إ�سد�ر 

�ل�سهاد�ت �للزمة يف هذ� �ل�ساأن، وذلك مبا يتفق مع نظام �لإحد�ثيات �ملحلي.
تلتزم �ل�سلطات �ملُ�سِرفة على �ملناطق �حلرة ومناطق �لتطوير �خلا�سة بتزويد �لبلدية ورقيًا  ب-  
و�إلكرتونيًا باملُخّطط �مل�ساحي للمنطقة �لتي ُت�سِرف عليها، وخر�ئط �لأر��سي �لو�قعة �سمن 
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�خلر�ئط  هذه  على  جتري  حتديثات  و�أي  ُت�سِدرها،  �لتي  �لعلئم  و�سهاد�ت  �خت�سا�سها، 
و�لعلئم، وفق �لآلية �لتي تعتمدها �لبلدية يف هذ� �ل�ساأن.

يف  �إليها  �ملُ�سار  �خلدمات  تقدمي  �خلا�سة  �لتطوير  ومناطق  �حلرة  �ملناطق  �سلطات  تتولى  ج-  
�لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، وفقًا للر�سوم و�ل�سروط و�لإجر�ء�ت �ملُعتمدة لديها يف هذ� �ل�ساأن.

اأيلولة الإيرادات
املادة )21(

�لقانون  لأحكام هذ�  وفقًا  ��ستيفاوؤها  يتم  �لتي  و�لنفقات  و�لغر�مات  �لر�سوم  توؤول ح�سيلة  �أ-  
و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه حل�ساب �خلز�نة �لعامة حلكومة دبي.

توؤول ح�سيلة �لر�سوم و�لغر�مات و�لنفقات �لتي ت�ستوفيها �سلطات �ملناطق �حلرة ومناطق  ب-  
�لتطوير �خلا�سة عن تقديها للخدمات �ملُ�سار �إليها يف �ملادة )20( من هذ� �لقانون حل�ساب 

�ل�سلطة �لتي قامت بتقديها.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )22(

 ُي�سدر رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي �للئحة �لتنفيذية و�لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.
  

الإلغاءات
املادة )23(

ُيلغى �أي ن�ض يف �أي ت�سريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ� �لقانون.
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الن�شر وال�شريان
املادة )24(

ُين�سر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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قانون رقم )٧( ل�شنة 201٧
باإن�شاء

موؤ�ش�شة بنك الإمارات للطعام
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

�آل  ر��سد  بن  ُمبادر�ت حممد  موؤ�س�سة  باإن�ساء   2015 ل�سنة   )33( رقم  �لقانون  على  �لطلع  بعد 
مكتوم �لعاملية،

وعلى �لقانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي،
وعلى �ملر�سوم رقم )9( ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم جمع �لترّبعات يف �إمارة دبي،

وعلى �أمر تاأ�سي�ض جمل�ض بلدية دبي ل�سنة 1961، 

ُن�شدر القانون التايل: 
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�سّمى هذ� �لقانون »قانون اإن�شاء موؤ�ش�شة بنك الإمارات للطعام رقم )٧( ل�شنة 201٧«.

التعريفات
املادة )2(

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

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

: �ساحب �ل�سمو حاكم دبي. �حلاكم 
: حكومة دبي. �حلكومة 

: موؤ�س�سة ُمبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية. موؤ�س�سة �ملُبادر�ت 
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: بنك �لإمار�ت للطعام. �لبنك 
: موؤ�س�سة �لبنك. �ملوؤ�س�سة 

: �لرئي�ض �لأعلى للموؤ�س�سة. �لرئي�ض �لأعلى 
: جمل�ض �أمناء �ملوؤ�س�سة. �ملجل�ض 

: �ملُدير �لتنفيذي للموؤ�س�سة. �ملُدير �لتنفيذي 

اإن�شاء البنك
املادة )3(

ُين�ساأ يف �لإمارة مبوجب هذ� �لقانون:
بنك غذ�ئي ُي�سّمى »بنك الإمارات للطعام«. �أ-   

موؤ�س�سة عامة ُتعنى بالإ�سر�ف على �لبنك ُت�سّمى »موؤ�ش�شة بنك الإمارات للطعام«، تتمتع  ب-  
بال�سخ�سية �لعتبارية، و�لأهلية �لقانونية �للزمة ملُبا�سرة �لأعمال و�لت�سّرفات �لتي تكفل 
حتقيق �أهد�ف �لبنك، وُتعترب من �جلهات �ملعنّية �ملُحّددة يف �لقانون رقم )33( ل�سنة 2015 

�ملُ�سار �إليه.

مقر املوؤ�ش�شة
املادة )4(

يكون مقر �ملوؤ�س�سة �لرئي�ض يف مدينة دبي، ويجوز بقر�ر من �ملجل�ض �إن�ساء فروع لها د�خل �لإمارة 
وخارجها. 

اأهداف البنك
املادة )٥(

يهدف �لبنك �إلى حتقيق ما يلي:
دعم �لتوّجهات و�ل�سيا�سات �لعامة للدولة و�لإمارة يف �حلفاظ على �لبيئة من خلل تقليل    -1

نفايات �لطعام و�إعادة توزيعها وتدويرها و��ستخد�مها.
توعية �أفر�د �ملُجتمع وفئاته �ملُختلفة باأهّمية حفظ �لّنعمة، ورفع ُم�ستوى �لثقافة �ل�ستهلكية    -2
للغذ�ء يف �لدولة، من خلل �لرب�مج و�ملُبادر�ت �لتوعوية و�لتثقيفية لأفر�د �ملُجتمع يف كل ما 

يتعلق بتقنني �ل�ستهلك وتقليل �لفائ�ض من �لطعام وتقلي�ض كّميات نفايات �لطعام.
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�ملُ�ساهمة يف تعزيز �مل�سوؤولية �لجتماعية و�لعمل �لتطّوعي يف جمالت �خلري و�لعطاء.   -3
احِلة  �ل�سّ �لأطِعمة  توزيع  �إعادة  خلل  من  �لطعام،  لفائ�ض  �لأمثل  �ل�ستغلل  �سمان    -4
لل�ستهلك على �لِفئات و�جلهات �مل�ستحقة د�خل �لدولة وخارجها باأف�سل معايري �جلودة 
احلة لل�ستهلك يف �سناعات ومو�د  و�ل�سلمة، �أو من خلل تدوير بقايا �لأطعمة غري �ل�سّ

مفيدة كالطاقة و�لأ�سمدة وغريها.

اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة
املادة )٦(

تتولى �ملوؤ�س�سة �لإ�سر�ف على �لبنك، و�لقيام بكافة �ملهام و�ل�سلحّيات �للزمة لتحقيق �أهد�فه، 
ويكون لها يف �سبيل ذلك �ملهام و�ل�سلحيات �لتالية:

وُمتابعة  �لبنك،  �أهد�ف  لتحقيق  �للزمة  �ل�سرت�تيجية  و�خلطط  �لعامة  �ل�سيا�سات  ر�سم    -1
تنفيذها.

�قرت�ح وُمر�جعة �لت�سريعات �لتي من �ساأنها رفع وت�سجيع ُم�ساركة �لقطاع �لعام و�خلا�ض يف    -2
�ملجالت ذ�ت �ل�سلة بعمل �لبنك.

�ُسُبل  حول  �لالزمة  و�لأبحاث  �لدر��سات  و�إجر�ء  �لفّنية،  و�خلدمات  �ل�ست�سار�ت  تقدمي    -3
��ستغلل بقايا �لأطعمة غري �ل�ساحلة لل�ستهلك بالتعاون مع �ملُوؤ�ّس�سات و�جلهات �ملعنّية 

د�خل �لدولة وخارجها.
و�مل�ساريع  �ملُبادر�ت  تبّني  خلل  من  وخارجها  �لدولة  د�خل  �لز�ئد  �لطعام  توزيع  �سمان    -4

�للزمة يف هذ� �ل�ساأن.
ت�سغيل �لبنك وفروعه، و�لرتويج له حمليًا و�إقليميًا ودوليًا.   -5

ُم�ستودعات  مبو�قع  �خلا�سة  و�ملعايري  و�لآليات  و�ل�سرت�طات  و�ل�سو�بط  �ل�سيا�سات  �إعد�د    -6
دة للأطعمة وتوزيع �لطعام د�خل �لإمارة وخارجها،  �لطعام، و�إد�رة �ملُتطّوعني و�ملُن�ساآت �ملُزونِّ

وغريها من �لأمور �للزمة لتحقيق �أهد�ف �لبنك.
�إقامة �أو �ملُ�ساركة يف �إقامة �ملُوؤمتر�ت و�ملعار�ض و�لّندو�ت وعقد �لدور�ت و�لرب�مج �لتدريبية    -7

وور�ض �لعمل ذ�ت �ل�سلة باأهد�ف �لبنك.
�إ�سد�ر �لتقارير و�ملطبوعات و�ملن�سور�ت �ملُتعلقة باأهد�ف �لبنك بالتعاون مع �جلهات �ملعنّية.   -8
و�لإقليمية  و�لأهلية  و�خلا�سة  �حلكومية  و�جلهات  �لأفر�د  مع  و�لتعاون  �لتن�سيق  �أطر  و�سع    -9
و�لدولية من خلل عقد �ل�سر�كات و�إبر�م �لتفاقيات وُمذّكر�ت �لتفاهم و�لتعاون �للزمة 
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لتمكني �ملوؤ�س�سة من حتقيق �أهد�ف �لبنك.
وُت�سّجع  �لطعام  �إطعام  ِقَيم  خ  ُتر�سنِّ �لتي  و�لأن�سطة  �لتوعوية  و�حلملت  �لفعاليات  تنظيم    -10
�لطعام، وغريها من  نفايات  كّميات  وتقلي�ض  منه،  �لفائ�ض  وتقليل  �ل�ستهلك  تقنني  على 

�لفعاليات و�حلملت و�لأن�سطة ذ�ت �ل�سلة باأهد�ف �لبنك.
متثيل �لبنك خارج �لدولة و�لرتويج لروؤيته ور�سالته وخططه وُمبادر�ته �ل�سرت�تيجية.   -11

متّلك و��ستئجار �لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة، و�كت�ساب �حلقوق �ملاّدية و�ملعنوية �للزمة    -12
لتحقيق �أهد�ف �لبنك.

تاأ�سي�ض �أو �ملُ�ساهمة يف تاأ�سي�ض �ملُوؤ�ّس�سات و�ل�سركات و�مل�ساريع، ذ�ت �ل�سلة باأهد�ف �لبنك،    -13
د�خل �لدولة وخارجها.

جمع �لترّبعات �لعينية و�لنقدية �للزمة لتحقيق �أهد�ف �لبنك، وفقًا للت�سريعات �ل�سارية يف    -14
هذ� �ل�ساأن.

�أي مهام �أو �سلحيات �أخرى تكون لزمة لتمكني �ملوؤ�س�سة من حتقيق �أهد�ف �لبنك.    -15

الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة
املادة )٧(

تتاألف �ملوؤ�س�سة من �ملُ�ستويات �لتنظيمّية �لتالية:
�لرئي�ض �لأعلى.   -1

�ملجل�ض.   -2
�جلهاز �لتنفيذي.   -3

الرئي�ص الأعلى للموؤ�ش�شة
املادة )٨(

يكون للموؤ�س�سة رئي�ض �أعلى، يتم تعيينه مبر�سوم ُي�سِدره �حلاكم. �أ-  
يتولى �لرئي�ض �لأعلى �ملهام و�ل�سلحّيات �لتالية: ب-  

�عتماد �ل�سيا�سة �لعامة للموؤ�س�سة وخططها �ل�سرت�تيجية و�لتطويرية.   -1
�عتماد �ل�سلحّيات �ملالّية للموؤ�س�سة، وفتح �حل�سابات �لبنكية و�إغلقها و�ل�سحب منها،    -2

و�لقرت��ض با�سم �ملوؤ�س�سة، وفقًا للت�سريعات �ل�سارية يف �لإمارة.
�لقانون  به مبوجب هذ�  �ملنوطة  بالخت�سا�سات  �ملجل�ض  قيام  و�ملُتابعة على  �لإ�سر�ف    -3
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و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه.
�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من �حلاكم.   -4

للرئي�ض �لأعلى تفوي�ض �أي من �ل�سلحيات �ملُقّررة له مبوجب �لفقرة )ب( من هذه �ملادة  ج-  
لنائب رئي�ض �ملجل�ض �أو لأي من �أع�ساء �ملجل�ض، على �أن يكون هذ� �لتفوي�ض خّطيًا وحُمّددً�.

جمل�ص اأمناء املوؤ�ش�شة
املادة )٩(

�ملجل�ض وعدد من  لرئي�ض  ونائٍب  رئي�سًا،  �لأعلى  �لرئي�ض  يتاألف من  �أمناء  للموؤ�س�سة جمل�ض  يكون 
�لأع�ساء من ذوي �خلربة و�لخت�سا�ض، يتم تعيينهم مبر�سوم ُي�سِدره �حلاكم، ملُّدة )3( ثالث 

�سنو�ت قابلة للتجديد.

اجتماعات املجل�ص
املادة )10(

يعقد �ملجل�ض �جتماعاته بدعوة من رئي�ض �ملجل�ض، �أو نائبه يف حال غيابه، )4( �أربع مر�ت  �أ-  
على �لأقل يف �ل�سنة، وُكّلما دعت �حلاجة �إلى ذلك، وتكون �جتماعاته �سحيحة بح�سور �أغلبّية 

�أع�سائه، على �أن يكون رئي�ض �ملجل�ض �أو نائبه من بينهم.
ت�ساوي  وعند  �حلا�سرين،  �لأع�ساء  �أ�سو�ت  باأغلبية  وتو�سياته  قر�ر�ته  �ملجل�ض  ُي�سدر  ب-  

�لأ�سو�ت ُيرّجح �جلانب �لذي منه رئي�ض �لجتماع.
ُتدّون قر�ر�ت �ملجل�ض يف حما�سر ُيوّقع عليها رئي�ض �لجتماع و�لأع�ساء �حلا�سرون. ج-  

لأع�ساء  �لدعوة  توجيه  ُمِهّمة  يتولى  �لتنفيذي،  �ملُدير  قبل  من  ُيعنّي  ر  ُمقرنِّ للمجل�ض  يكون  د-  
وُمتابعة  �جتماعاته،  �أعماله، وحترير حما�سر  و�إعد�د جد�ول  �جتماعاته،  �ملجل�ض حل�سور 

تنفيذ قر�ر�ته وتو�سياته، و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من �ملجل�ض �أو �ملُدير �لتنفيذي.
يجوز للمجل�ض �أن يدعو حل�سور �جتماعاته من ير�ه ُمنا�سبًا من ذوي �خلربة و�لخت�سا�ض،  هـ-  

دون �أن يكون له �سوت معدود يف ُمد�ولت �ملجل�ض.
يحل نائب رئي�ض �ملجل�ض حمل رئي�ض �ملجل�ض يف حال غيابه �أو قيام مانع لديه، وُيز�ول كافة  و-  

�ملهام �ملنوطة به مبوجب هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه.
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اخت�شا�شات املجل�ص
املادة )11(

�ملنوطة  باخت�سا�ساتها  وقيامها  �ملوؤ�س�سة،  �أعمال  �لعام على  �لإ�سر�ف  ُمِهّمة  �ملجل�ض  يتولى  �أ-  
�ملهام  ذلك  �سبيل  يف  له  ويكون  مبوجبه،  �ل�سادرة  و�لقر�ر�ت  �لقانون  هذ�  مبوجب  بها 

و�ل�سلحّيات �لتالية:
و�لإ�سر�ف على  و�لتطويرية،  للموؤ�س�سة وخططها �ل�سرت�تيجية  �لعامة  �ل�سيا�سة  �إقر�ر    -1

تنفيذها بعد �عتمادها.
�جلهات  �إلى  ورفعهما  �خلتامي،  وح�سابها  للموؤ�س�سة  �ل�سنوية  �ملُو�زنة  م�سروع  �إقر�ر    -2

ة لعتمادهما. �ملُخت�سّ
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�س�سة.   -3

�عتماد �لقر�ر�ت �ملُتعّلقة بتنظيم �لعمل يف �ملوؤ�س�سة يف �لنو�حي �لإد�رية و�ملالية و�لفنية    -4
و�لتعاقدية، مبا يف ذلك نظام �سوؤون �ملو�رد �لب�سرية، و�ل�سو�بط و�ل�سرت�طات و�لآليات 
دة  �ملُزِوّ و�جلهات  و�ملُن�ساآت  �لطعام  وُم�ستودعات  �ملُتطّوعني  باإد�رة  �ملُتعّلقة  و�ملعايري 

للطعام وغريها من �لأمور �لأخرى.
يف  ُت�سِهم  �لتي  �لتوعوية  و�حلملت  و�لرب�مج  و�لأن�سطة  و�ملُبادر�ت  �مل�ساريع  �عتماد    -5
حتقيق �أهد�ف �لبنك و�لإ�سر�ف على تنفيذها، مبا يّتفق مع �ل�سيا�سة �لعامة و�خلطط 

�ل�سرت�تيجية �ملُعتمدة.
تعيني ُمدّققي �حل�سابات وحتديد �أتعابهم يف بد�ية كل �سنة مالّية.   -6

مر�جعة خطط وبر�مج عمل �ملوؤ�س�سة وتقييم مدى تطبيقها ب�سكل �سنوي.   -7
�ملو�فقة على �ل�سر�كات و�لتفاقيات مع �جلهات �ملختلفة.   -8

�لبنك  لأهد�ف  حتقيقه  من  و�لتاأّكد  للموؤ�س�سة،  �لتنفيذي  �جلهاز  �أد�ء  وُمتابعة  تقييم    -9
و�للتز�م بال�سيا�سة �لعامة �ملُعتمدة.

ُمنا�سبًا  ير�ه  مبا  و�لتوجيه  �لتنفيذي،  �ملُدير  يرفعها  �لتي  �لأد�ء  تقارير  على  10-  �لطلع 
ب�ساأنها.

11-  �عتماد خطط وبر�مج �ل�ستثمار و�لتمويل �للزمة لتحقيق �أهد�ف �لبنك.
12-  �عتماد �لتقرير �ل�سنوي للموؤ�س�سة، ورفعه �إلى �حلاكم.

13-  ت�سكيل �للجان �لفرعية وفرق �لعمل �لد�ئمة و�ملُوؤّقتة، وحتديد مهامها و�خت�سا�ساتها، 
و�آلية عملها.
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�عتماد �أوجه ��ستثمار �أمو�ل �ملوؤ�س�سة، وو�سع �لآليات و�لقو�عد �للزمة لل�ستفادة من   -14
عو�ئد �ل�ستثمار يف �ملجالت و�مل�ساريع �لتي تعتمدها �ملوؤ�س�سة.

15-  �أي مهام �أو �سلحّيات �أخرى تكون لزمة لتمكني �ملوؤ�س�سة من حتقيق �أهد�ف �لبنك.
للجنة  �ملادة  )�أ( من هذه  �لفقرة  �ملن�سو�ض عليها يف  �أي من �سلحّياته  تفوي�ض  للمجل�ض  ب-  
ُم�سّكلة من بني �أع�سائه، �أو لأي من �أع�سائه، �أو للُمدير �لتنفيذي، على �أن يكون هذ� �لتفوي�ض 

خّطيًا وحُمّددً�.

اجلهاز التنفيذي للموؤ�ش�شة
املادة )12(

�لإد�ريني  �ملُوّظفني  من  وعدد  �لتنفيذي  �ملُدير  من  يتاألف  تنفيذي،  جهاز  للموؤ�س�سة  يكون  �أ-  
و�ملاليني و�لفنيني.

�لقر�ر�ت  تنفيذ  وُمتابعة  للموؤ�س�سة،  �لت�سغيلية  بالأعمال  �لقيام  �لتنفيذي  باجلهاز  ُيناط  ب-  
�ل�سادرة عن �لرئي�ض �لأعلى و�ملجل�ض. 

حقوقهم  و�سائر  للموؤ�س�سة  �لتنفيذي  �جلهاز  ُموّظفي  تعيني  و�سروط  �إجر�ء�ت  تتحّدد  ج-  
وو�جباتهم �لوظيفية مبوجب نظام �سوؤون �ملو�رد �لب�سرية �لذي يعتمده �ملجل�ض بقر�ر ي�سُدر 

عنه يف هذ� �ل�ساأن.

تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�شا�شاته
املادة )13(

ُيعنّي �ملُدير �لتنفيذي بقر�ر من �لرئي�ض �لأعلى. �أ-  
يكون �ملُدير �لتنفيذي م�سوؤوًل �أمام �ملجل�ض عن تنفيذ �ملهام �ملنوطة به مبوجب هذ� �لقانون  ب-  

و�لقر�ر�ت و�لأنظمة و�للو�ئح �ملُعتمدة لدى �ملوؤ�س�سة.
يتولى �ملُدير �لتنفيذي �ملهام و�ل�سلحّيات �لتالية: ج-  

�إلى  ورفعها  و�لتطويرية،  �ل�سرت�تيجية  وخططها  للموؤ�س�سة  �لعامة  �ل�سيا�سة  �قرت�ح    -1
�ملجل�ض لإقر�رها وُمتابعة تنفيذها.

�عتماد �خلطط �لت�سغيلية للموؤ�س�سة، و�لإ�سر�ف على تنفيذها.   -2
�ملجل�ض  �إلى  ورفعهما  �خلتامي،  وح�سابها  للموؤ�س�سة  �ل�سنوية  �ملو�زنة  م�سروع  �قرت�ح    -3

لإقر�رهما.
�إعد�د �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�س�سة، ورفعه �إلى �ملجل�ض لعتماده.   -4
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�إعد�د �لقر�ر�ت �ملُتعّلقة بتنظيم �لعمل يف �ملوؤ�س�سة يف �لنو�حي �لإد�رية و�ملالية و�لفنية    -5
و�لتعاقدية و�ملو�رد �لب�سرية، ورفعها �إلى �ملجل�ض لعتمادها.

من  �ملوؤ�س�سة  لتمكني  �للزمة  و�ملعايري  و�ل�سرت�طات  و�ل�سو�بط  �ل�سيا�سات  �إعد�د    -6
�ملُتطّوعني  باإد�رة  �ملتعلقة  �ل�سو�بط  ذلك  يف  مبا  بها،  �ملنوطة  بالخت�سا�سات  �لقيام 
دة للطعام، ورفعها �إلى �ملجل�ض لعتمادها،  وُم�ستودعات �لطعام و�ملُن�ساآت و�جلهات �ملُزِوّ

وُمتابعة تنفيذها.
�سني يف �ملجالت ذ�ت �ل�سلة باأن�سطة �ملوؤ�س�سة، وحتديد  تعيني �ل�ست�ساريني و�ملُتخ�سّ   -7

�أتعابهم.
�لإ�سر�ف على �لأعمال �ليومّية للجهاز �لتنفيذي للموؤ�س�سة.   -8

يف  ُت�سِهم  �لتي  �لتوعوية  و�حلملت  و�لرب�مج  و�لأن�سطة  و�ملُبادر�ت  �مل�ساريع  �قرت�ح    -9
�ملُعتمدة،  �لعامة و�خلطط �ل�سرت�تيجية  �ل�سيا�سة  و�ملُّتفقة مع  �لبنك،  �أهد�ف  حتقيق 

ورفعها �إلى �ملجل�ض لعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
10-  �إعد�د �لتقرير �ل�سنوي لإجناز�ت �ملوؤ�س�سة و�أن�سطتها، ورفعه �إلى �ملجل�ض لعتماده.

11-  متثيل �ملوؤ�س�سة �أمام �لغري، و�إبر�م �لعقود و�لتفاقيات �للزمة لتحقيق �أهد�ف �لبنك.
حتقيق نتائج �لأد�ء �ملطلوبة للجهاز �لتنفيذي للموؤ�س�سة، ورفع تقارير �لأد�ء للمجل�ض.  -12

13-  �قرت�ح خطط وبر�مج �ل�ستثمار و�لتمويل لتحقيق �أهد�ف �لبنك، ورفعها �إلى �ملجل�ض 
لعتمادها.

�أي مهام �أو �سلحّيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�سه بها من �ملجل�ض.   -14

اإن�شاء وت�شغيل ومتويل البنك
املادة )14(

تتولى بلدية دبي �إن�ساء وت�سغيل ومتويل �لبنك وفروعه و�ملر�فق �ملُلحقة به، وجتهيزه بكافة �لأجهزة 
و�لأنظمة و�لرب�مج و�ملُِعّد�ت �للزمة، وفقًا لأف�سل �ملو��سفات و�ملُمار�سات �لعاملّية �ملُطّبقة يف هذ� 

�ل�ساأن.

املوارد املالية للموؤ�ش�شة
املادة )1٥(

تتكّون �ملو�رد �ملالّية للموؤ�س�سة مما يلي:
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�سها �حلكومة للموؤ�س�سة. �لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لتي ُتخ�سنِّ   -1
عو�ئد و�أرباح تاأجري و��ستثمار �ملوؤ�س�سة لأمو�لها.   -2

�مِلنح و�لِهبات و�لو�سايا و�لوقف و�لعو�ئد �ملُتاأّتية منها.    -3
�أي مو�رد �أخرى ُيو�فق عليها �ملجل�ض.   -4

ح�شابات املوؤ�ش�شة و�شنتها املالية
املادة )1٦(

ق �ملوؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�سول ومبادئ �ملُحا�سبة �حلكومية.  ُتطبِّ �أ-  
تبد�أ �ل�سنة �ملالية للموؤ�س�سة يف �ليوم �لأول من �سهر يناير وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثلثني  ب-  
من �سهر دي�سمرب من كل �سنة، على �أن تبد�أ �ل�سنة �ملالية �لأولى �عتبارً� من تاريخ �لعمل بهذ� 

�لقانون وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثلثني من �سهر دي�سمرب من �ل�سنة �لتالية.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )1٧(

ُي�سدر �ملجل�ض �لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

الإلغاءات
املادة )1٨(

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

Issue 415 Pages.indd   25 4/26/17   1:31 PM



العدد )41٥( - ال�شنة )٥1( - ٥ �شعبان  143٨هـ - املوافق 1 مايو 201٧م 2٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

ال�شريان والن�شر
املادة )1٩(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �لقانون من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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قانون رقم )٨( ل�شنة 201٧
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )٩( ل�شنة 2013

باإن�شاء
مركز اجلليلة لثقافة الطفل

__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

�إليه  بعد �لطلع على �لقانون رقم )9( ل�سنة 2013 باإن�ساء مركز �جلليلة لثقافة �لطفل، وُي�سار 
فيما بعد بـِ »القانون الأ�شلي«،

ُن�شدر القانون التايل:
املواد املُ�شتبدلة

املادة )1(
ُي�ستبدل بن�سو�ض �ملو�د )2(، )3(، )8(، و)13( من �لقانون �لأ�سلي، �لن�سو�ض �لتالية:

التعريفات
املادة )2(

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

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

: �ساحب �ل�سمو حاكم دبي. �حلاكم 
: �ملجل�ض �لتنفيذي للإمارة. �ملجل�ض �لتنفيذي 

: مركز �جلليلة لثقافة �لطفل. �ملركز 
: جمل�ض �أمناء �ملركز. �ملجل�ض 

: رئي�ض جمل�ض �لأمناء. رئي�ض �ملجل�ض 
: �ملدير �لتنفيذي للمركز. �ملدير �لتنفيذي 
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: �ملدير �لفني للمركز. �ملدير �لفني 
و�ملعار�ض  و�لندو�ت  و�ملوؤمتر�ت  و�مل�ساريع  �لرب�مج  ح�سر  دومنا  وت�سمل   : �لأن�سطة �لثقافية 
و�ملهرجانات و�لدور�ت �لتدريبية و�حلفلت وعرو�ض �لفنون �لأد�ئية و�لفنون 
�ملرئية و�مل�سموعة و�ملقروءة و�لن�سر و�لتوزيع �لورقي و�لرقمي و�أي �أن�سطة فنية 
مها �ملركز مُب�ساركة حملية �أو دولية  �أو ثقافية �أو �سناعات �إبد�عية �أخرى ُينظنِّ

مما يدخل يف نطاق حتقيق �أهد�فه.
اإن�شاء املركز

املادة )3(
ُتن�ساأ مبوجب هذ� �لقانون موؤ�س�سة عامة ُت�سّمى »مركز اجلليلة لثقافة الطفل«، تتمتع بال�سخ�سية 
�أهد�فها،  �لتي تكفل حتقيق  و�لت�سرفات  �لأعمال  ملُبا�سرة  �لقانونية �للزمة  و�لأهلية  �لعتبارية، 

وُتلحق باملجل�ض �لتنفيذي.
اخت�شا�شات جمل�ص الأمناء

املادة )٨(
�أن�سطة �ملركز وت�سيري �سوؤونه، ويكون له يف �سبيل  يتولى �ملجل�ض مهمة �لإ�سر�ف �لعام على  �أ-  

ذلك، �ملهام و�ل�سلحيات �لتالية:
�عتماد �ل�سيا�سة �لعامة للمركز وخططه �ل�سرت�تيجية و�لتطويرية و�لت�سغيلية و�لإ�سر�ف    -1

على تنفيذها.
وخططه  للمركز  �لعامة  �ل�سيا�سة  لتنفيذ  �للزمة  �لزمنية  و�خلطط  �لرب�مج  �عتماد    -2

�ل�سرت�تيجية.
ة  �إقر�ر م�سروع �ملو�زنة �ل�سنوية للمركز وح�سابه �خلتامي، ورفعهما �إلى �جلهات �ملُخت�سّ   -3

يف �لإمارة لعتمادهما.
�عتماد �لأنظمة و�للو�ئح �ملُتعّلقة بتنظيم �لعمل يف �ملركز يف �لنو�حي �لإد�رية و�ملالية    -4

و�لفنية، مبا يف ذلك نظام �ملو�رد �لب�سرية ملوظفي �ملركز.
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي للمركز.   -5

�عتماد �خلدمات و�لأعمال و�مل�ساريع و�ملُبادر�ت و�لأن�سطة �لتي يقوم بها �ملركز.    -6
يقدمه  �لذي  �لدعم  �أولويات  وحتديد  للمركز،  �لعامة  �ل�سيا�سة  �إد�رة  على  �لإ�سر�ف    -7
�ملركز يف جمالت تنفيذ �لأن�سطة �لثقافية و�إجر�ء �لبحوث و�لدر��سات �لثقافية للطفل 

�لإمار�تي.
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�عتماد �لرب�مج �ملُتعلقة باحل�سول على �لتمويل �للزم للمركز من متلف �مل�سادر يف    -8
�لإمارة وخارجها.

�مل�ستوى  على  �لطفل  ثقافة  ب�سوؤون  �ملعنية  �جلهات  مع  و�لتن�سيق  �لتعاون  �أ�س�ض  و�سع    -9
�ملحلي و�لإقليمي و�لدويل. 

10-  ت�سكيل �للجان �لفرعية وفرق �لعمل �لد�ئمة و�ملوؤقتة وحتديد مهامها و�سلحياتها وُمّدة 
عملها.

و�لهيئات  و�ملوؤ�س�سات  �ملنظمات  مع  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لتفاقيات  �إبر�م  على  11-  �ملو�فقة 
�سة يف �ملجالت ذ�ت �ل�سلة باأهد�ف �ملركز. �ملُتخ�سنِّ

12-  �قرت�ح �لت�سريعات ذ�ت �ل�سلة باأعمال �ملركز.
ة لعتمادها. مها �ملركز، ورفعها للجهات �ملُخت�سّ 13-  �إقر�ر �لر�سوم وبدل �خلدمات �لتي ُيقدنِّ
14-  �أي مهام �أخرى ذ�ت �سلة باأهد�ف �ملركز ومهامه، يتم تكليفه بها من �حلاكم �أو رئي�ض 

�ملجل�ض �لتنفيذي.
يجوز للمجل�ض تفوي�ض �أي من �سلحياته �ملن�سو�ض عليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة لأي  ب-  

من �أع�سائه �أو للمدير �لتنفيذي، على �أن يكون هذ� �لتفوي�ض خّطيًا وحُمّددً�.
املوارد املالية للمركز

املادة )13(
تتكّون �ملو�رد �ملالّية للمركز مما يلي:

�لدعم �ملايل �لذي يتم ر�سده للمركز يف �ملو�زنة �لعامة للحكومة.   -1
�لر�سوم و�لبدلت �ملالية �لتي يتقا�ساها �ملركز نظري �خلدمات �لتي ُيقّدمها.   -2

عو�ئد ��ستثمار وتاأجري �لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لعائدة للمركز.   -3
ريع �مل�ساريع و�لإ�سد�ر�ت و�خلدمات و�لأن�سطة �لثقافية �لتي يقوم بها �ملركز.   -4

�مِلنح و�لترّبعات و�لِهبات و�لو�سايا و�لإعانات و�لوقف و�لإير�د�ت �لأخرى �لتي يقبلها رئي�ض    -5
�ملجل�ض.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �لقانون من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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مر�شوم رقم )14( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

اإجازة الأمومة والو�شع والرعاية للموظفات يف حكومة دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد �لطلع على �لقانون �لحتادي رقم )5( ل�سنة 1983 يف �ساأن دور �حل�سانة، 
�لجتماعية  و�لتاأمينات  �ملعا�سات  قانون  باإ�سد�ر   1999 ل�سنة   )7( رقم  �لحتادي  �لقانون  وعلى 

وتعديلته،
و�لهيئات  بالوز�ر�ت  �حل�سانة  دور  �ساأن  يف   2006 ل�سنة   )19( رقم  �لوزر�ء  جمل�ض  قر�ر  وعلى 

و�ملوؤ�س�سات �لعامة و�لدو�ئر �حلكومية و�لدو�وين، 
وعلى �لقانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن �إن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديلته،
وعلى �لقانون رقم )2( ل�سنة 2014 ب�ساأن حماية حقوق �لأ�سخا�ض ذوي �لإعاقة يف �إمارة دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )15( ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم منح علوة طبيعة �لعمل ملوظفي 
حكومة دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )27( ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم �لتعيني بدو�م جزئي يف حكومة 
دبي،

مة للمو�رد �لب�سرية �ملعمول بها لدى �جلهات �حلكومية يف �إمارة دبي، وعلى �لت�سريعات �ملُنظنِّ

نر�شم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

لغايات هذ� �ملر�سوم، ُيق�سد بـِ »اجلهة احلكومية« �لدو�ئر �حلكومية و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لعامة 
و�ملجال�ض و�ل�سلطات و�أي جهة حكومية �أخرى تابعة حلكومة دبي، كما ُيق�سد بـِ »املوظفة« كل من 

ت�سغل �إحدى �لوظائف �ملدنّية �سمن مو�زنة �جلهة �حلكومية.
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نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطّبق �أحكام هذ� �ملر�سوم على:
�ملوظفات �لعاملت لدى �جلهات �حلكومية.   -1

كل �إجازة �أمومة �أو و�سع �أو ��سرت�حة ر�ساعة مت منحها للُموّظفة قبل �لعمل بهذ� �ملر�سوم، ومل    -2
تكتمل ُمّدتها.

اإجازة الأمومة
املادة )3(

�أ-  ت�ستحق �ملُوّظفة �ملُعّينة يف وظيفة د�ئمة �سو�ء بنظام �لدو�م �لكامل �أو �جلزئي، �إجازة �أمومة 
ملدة )90( ت�سعني يومًا، تبد�أ من تاريخ �لولدة، ويجوز للموظفة طلب بدء هذه �لإجازة قبل 

)30( ثلثني يومًا على �لأكرث من �لتاريخ �ملتوقع للولدة، �سريطة �أن تكون �ملدة مت�سلة.
يجوز �جلمع بني �إجازة �لأمومة و�لإجازة �لدورية وكذلك �لإجازة بدون ر�تب، بحد �أق�سى  ب-  

)120( مئة وع�سرون يومًا من بد�ية �إجازة �لأمومة.

اإجازة الو�شع
املادة )4(

ت�ستحق �ملُوّظفة �لتي �أجه�ست جنينها قبل بدء �لأ�سبوع )24( من حملها �إجازة مر�سية، تتحدد 
ة، ويتم منحها �إجازة و�سع ملدة )60( �ستني  مدتها بناًء على تقرير طبي ُمعتمد من �جلهة �ملُخت�سّ
يومًا �إذ� �أجنبت طفًل مّيتًا �أو �إذ� �أجه�ست جنينها بعد بدء �لأ�سبوع )24( وذلك بناًء على تقرير 

طبي ُمعتمد من تلك �جلهة.

ا�شرتاحة الر�شاعة
املادة )٥(

ومُتنح هذه  وليدها،  لإر�ساع  �لر�تب  يوميًا مدفوعة  �ساعتني  ��سرت�حة ملدة  �ملُوّظفة  ت�ستحق  �أ-  
�ل�سرت�حة �سو�ًء عند بدء �ساعات �لدو�م �لر�سمي �أو قبل �نتهائها، وذلك بعد �نتهاء �إجازة 
�سهر  خلل  �ل�سرت�حة  هذه  �ملُوّظفة  ت�ستحق  ول  �لأول،  عامه  وليدها  يبلغ  وحتى  �لأمومة 

رم�سان �ملُبارك.
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�إذ� كانت �ملُوّظفة ُمعّينة بنظام �لدو�م �جلزئي، فاإنها متنح �ساعتي �ل�سرت�حة �ملُ�سار �إليها  ب-  
يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، �سريطة �أن ل تقل عدد �ساعات عملها �لر�سمية عن )5( خم�ض 

�ساعات.

اإجازة الرعاية
املادة )٦(

مُتنح �ملُوّظفة �لتي ت�سع مولودً� من ذوي �لإعاقة، �إجازة رعاية تبد�أ من تاريخ �نتهاء �إجازة �لأمومة 
�أو  وحتى يبلغ وليدها عامه �لأول، ويجوز متديد هذه �لإجازة بقر�ر من م�سوؤول �جلهة �حلكومية 

ة. من ُيفّو�سه ملدة ل تزيد على )3( ثالث �سنو�ت بناًء على تقرير طبي ُمعتمد من �جلهة �ملُخت�سّ

احلقوق املُرتِبطة باإجازة الأمومة والو�شع والرعاية
املادة )٧(

ت�ستحق �ملُوّظفة �لتي يتم منحها �إجازة �لأمومة �أو �لو�سع �أو �لرعاية وفقًا لأحكام هذ� �ملر�سوم  �أ-  
�لر�تب �ل�سهري طو�ل ُمدة �إجازتها، ول ُي�سرف لها خلل هذه �ملُّدة �أي علوة �أو بدل يرتبط 

مُبز�ولة عملها، كعلوة طبيعة �لعمل �أو بدل ��ستخد�م �لهاتف �لنّقال، وما يف حكمها.
من  �لرعاية  �أو  �لو�سع  �أو  �لأمومة  �إجازة  تتخلل  �لتي  و�لر�سمية  �لأ�سبوعية  �لعطل  حُتت�سب  ب- 
�سمن ُمّدة �لإجازة، كما ُتعترب ُمّدتها خدمة ِفعلّية لكافة �لأغر��ض، مبا يف ذلك ��ستحقاق 

تذ�كر �ل�سفر و�لإجازة �لدورية.
ل يجوز ترحيل �إجازة �لأمومة �أو �لو�سع �أو �لرعاية �أو �أي جزء منها �إلى �ل�سنة �لتالية، كما ل  ج-  

يجوز ��ستبد�لها ببدل نقدي.

دار احل�شانة
املادة )٨(

ُين�ساأ يف مقر �جلهة �حلكومية د�ر للح�سانة، لتوفري �لرعاية �للزمة لأطفال �ملوظفة �لذين تقل 
�أعمارهم عن )4( �أربع �سنو�ت متى بلغ عدد �أطفال �ملوظفات �لأمهات يف �جلهة �حلكومية )20( 
ع�سرون طفًل فاأكرث، و�إذ� مل يبُلغ عدد �لأطفال هذ� �لعدد، جاز �أن ت�سرتك �أكرث من جهة حكومية 
يف توفري د�ر ح�سانة ُم�سرتكة لرعايتهم، ويجوز للجهة �حلكومية �لتعاقد مع د�ر للح�سانة قريبة 

ها، يف حال مل يتوفر لديها مكان خا�ض لذلك. من مقرنِّ
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ُمعاجلة الأو�شاع القائمة
املادة )٩(

للُموّظفة مل  �لتي مت منحها  �لر�ساعة  ��سرت�حة  �أو  �لو�سع  �أو  �لأمومة  �إجازة  ُمّدة  �إذ� كانت  �أ-  
تكتمل وقت �لعمل بهذ� �ملر�سوم، فاإنه يتم زيادة ��ستحقاقها من �لإجازة �أو �ل�سرت�حة مبا 

ُيعاِدل �لفرق بني �ملُّدة �لتي �نق�ست و�ملُّدة �ملُقّررة مبوجب �أحكام هذ� �ملر�سوم.
للُموّظفة قد  �أو ��سرت�حة �لر�ساعة �لتي مت منحها  �أو �لو�سع  �إجازة �لأمومة  ُمّدة  �إذ� كانت  ب-  

�نتهت قبل �لعمل بهذ� �ملر�سوم، فاإنه ل يتم زيادة ��ستحقاقها من �لإجازة �أو �ل�سرت�حة.

الإلغاءات
املادة )10(

ُيلغى �أي ن�ض يف �أي ت�سريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ� �ملر�سوم.

الن�شر وال�شريان
املادة )11(

ُين�سر هذ� �ملر�سوم يف �جلريدة �لر�سمية، وُيعمل به �عتبارً� من �لأول من مار�ض 2017.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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مر�شوم رقم )1٥( ل�شنة 201٧
ب�شاأن نقل

مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة اإلى املكتب التنفيذي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد �لطلع على �لقانون رقم )5( ل�سنة 1995 باإن�ساء د�ئرة �ملالية،
وعلى �لقانون رقم )31( ل�سنة 2009 باإن�ساء د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي،

وعلى �لقانون رقم )32( ل�سنة 2009 ب�ساأن �ملكتب �لتنفيذي وتعديلته،
وعلى �لقانون رقم )33( ل�سنة 2015 باإن�ساء موؤ�س�سة ُمبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية،

وعلى �لقانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي،

نر�شم ما يلي:
نقل املركز
املادة )1(

�ملو�رد  د�ئرة  من  �ملر�سوم  بهذ�  �لعمل  بتاريخ  �لقادة  لإعد�د  ر��سد  بن  حممد  مركز  ُينقل  �أ-  
�لب�سرية حلكومة دبي �إلى �ملكتب �لتنفيذي.

َيِحل �ملكتب �لتنفيذي حمل د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي مبا لها يف مركز حممد بن  ب-  
ر��سد لإعد�د �لقادة من حقوق وما عليها من �لتز�مات.

�شات املالّية نقل املُخ�شّ
املادة )2(

�سات �ملالّية �ملر�سودة ملركز حممد بن ر��سد لإعد�د �لقادة يف �ملو�زنة  على د�ئرة �ملالية نقل �ملُخ�سّ
�ل�سنوية لد�ئرة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي �إلى �ملو�زنة �ل�سنوية للمكتب �لتنفيذي.
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ال�شريان والن�شر
املادة )3(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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مر�شوم رقم )1٦( ل�شنة 201٧
بتعيني

الرئي�ص الأعلى ملُوؤ�ّش�شة بنك الإمارات للطعام
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد �لطلع على �لقانون رقم )7( ل�سنة 2017 باإن�ساء موؤ�س�سة بنك �لإمار�ت للطعام،

نر�شم ما يلي: 
تعيني الرئي�ص الأعلى

املادة )1(
ُتعنّي �شمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، رئي�سًا �أعلى ملُوؤ�ّس�سة بنك �لإمار�ت 

للطعام.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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مر�شوم رقم )1٧( ل�شنة 201٧
بت�شكيل

جمل�ص اأمناء موؤ�ش�شة بنك الإمارات للطعام
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد �لطلع على �لقانون رقم )7( ل�سنة 2017 باإن�ساء موؤ�س�سة بنك �لإمار�ت للطعام، وُي�سار �إليه 
فيما بعد بـ »املوؤ�ش�شة«،

وعلى �ملر�سوم رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن حوكمة �ملجال�ض و�للجان �لتابعة حلكومة دبي،
وعلى �ملر�سوم رقم )16( ل�سنة 2017 بتعيني �لرئي�ض �لأعلى ملوؤ�س�سة بنك �لإمار�ت للطعام،

نر�شم ما يلي: 
ت�شكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�ض �أمناء �ملوؤ�س�سة، برئا�سة �شمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم،  �أ-  

�لرئي�ض �لأعلى للموؤ�س�سة، وُع�سوّية ُكل من:
نائبًا للرئي�ض مدير عام بلدية دبي    -1

ع�سوً� مدير عام هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي    -2
ع�سوً� 3-  مدير عام د�ئرة �ل�سوؤون �لإ�سلمية و�لعمل �خلريي 
ع�سوً� مدير عام د�ئرة �ل�سياحة و�لت�سويق �لتجاري    -4
ع�سوً� �ملدير �لتنفيذي للإمار�ت لتموين �لطائر�ت لدى جمموعة طري�ن     -5

        �لإمار�ت 
ع�سوً� �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لإذ�عة و�لتلفزيون لدى موؤ�س�سة دبي للإعلم    -6
ع�سوً� ممثل عن �سركة ماجد �لفطيم كارفور    -7
ع�سوً� ممثل عن جمموعة جمري�    -8
ع�سوً� �ملدير �لتنفيذي للموؤ�س�سة    -9
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وذلك ملدة ثالث �سنو�ت قابلة للتجديد.  
تتم ت�سمية مُمّثلي �جلهات �ملُ�سار �إليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة من قبل م�سوؤويل تلك  ب-  

�جلهات.
�إذ� �نتهت ُمّدة ُع�سوّية �أع�ساء جمل�ض �أمناء �ملوؤ�س�سة �ملذكورين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة،  ج-  
ومل يتم �إعادة ت�سكيل �ملجل�ض، فاإّنه ي�ستمر يف هذه �حلالة �أع�ساء جمل�ض �أمناء �ملوؤ�س�سة يف 

�أد�ء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ساء ُجُدد بدًل عنهم. 

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ

Issue 415 Pages.indd   39 4/26/17   1:31 PM



العدد )41٥( - ال�شنة )٥1( - ٥ �شعبان  143٨هـ - املوافق 1 مايو 201٧م 40 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

مر�شوم رقم )1٨( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

جتديد اإعارة قا�ص اإلى معهد دبي الق�شائي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد �لطلع على �لقانون رقم )27( ل�سنة 2009 ب�ساأن معهد دبي �لق�سائي وتعديلته،
وعلى �لقانون رقم )13( ل�سنة 2016 ب�ساأن �ل�سلطة �لق�سائية يف �إمارة دبي،

وعلى �ملر�سوم رقم )13( ل�سنة 2015 بتجديد �إعارة قا�سي ��ستئناف �أول �إلى معهد دبي �لق�سائي،
وبناًء على تو�سية �ملجل�ض �لق�سائي،

نر�شم ما يلي:
جتديد الإعارة

املادة )1(
�إلى  دبي،  حماكم  يف  �أول  ��ستئناف  قا�سي  ال�شميطي،  ح�شني  جمال  الدكتور/  �إعارة  جُتّدد 
معهد دبي �لق�سائي، كمدير عام للمعهد، ملُّدة �سنة و�حدة، على �أن تتحمل �جلهة �مل�ستعرية ر�تبه 

�ساته �ملالية خلل فرتة �لإعارة. وُم�سّ

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذ� �ملر�سوم �عتبارً� من �لأول من يناير 2017، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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مر�شوم رقم )1٩( ل�شنة 201٧
بتعيني ع�شو يف

اللجنة التح�شريية ملعر�ص اك�شبو الدويل 2020
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد �لطلع على �ملر�سوم رقم )49( ل�سنة 2013 بت�سكيل �للجنة �لتح�سريية ملعر�ض �ك�سبو �لدويل 
،2020

نر�شم ما يلي:
التعيني يف اللجنة

املادة )1(
ُيعنّي اللواء/ عبداهلل خليفة املري، ُع�سوً� يف �للجنة �لتح�سريية ملعر�ض �ك�سبو �لدويل 2020، 

�ملُ�سّكلة مبوجب �ملر�سوم رقم )49( ل�سنة 2013 �ملُ�سار �إليه.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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مر�شوم رقم )20( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

ناعة الأمنّية اإعادة ت�شكيل جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة تنظيم ال�شِّ
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي
 

ناعة �لأمنّية يف �إمارة دبي، بعد �لطلع على �لقانون رقم )12( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم �ل�سنِّ
وعلى �ملر�سوم رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن حوكمة �ملجال�ض و�للجان �لتابعة حلكومة دبي،

ناعة �لأمنّية، وعلى �ملر�سوم رقم )29( ل�سنة 2016 بت�سكيل جمل�ض �إد�رة موؤ�س�سة تنظيم �ل�سنِّ

نر�شم ما يلي: 
اإعادة ت�شكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
�ملر�سوم رقم  �ملُ�سّكل مبوجب  �لأمنّية،  ناعة  �ل�سنِّ �إد�رة موؤ�س�سة تنظيم  ت�سكيل جمل�ض  ُيعاد  �أ-  
)29( ل�سنة 2016 �ملُ�سار �إليه، ليكون برئا�سة ال�شّيد/ طالل حميد بالهول، وُع�سوّية ُكل 

من:
نائبًا للرئي�ض �ل�سّيد/ عو�ض حا�سر �ملهريي      -1

ع�سوً� �ل�سّيد/ �سيف عبيـد �ملن�سـوري      -2
ع�سوً� �ل�سّيد/ خليفه �إبر�هيــم �ل�سليــ�ض      -3
ع�سوً� �ل�سّيد/ حممــد �سيــف �ملقبــايل      -4

وذلك ملُّدة ثالث �سنو�ت قاِبلة للتجديد.
�إذ� �نتهت ُمّدة ُع�سوّية �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ملوؤ�س�سة �ملذكورين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة،  ب-  
ومل يتم �إعادة ت�سكيل �ملجل�ض، فاإّنه ي�ستمر يف هذه �حلالة �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ملوؤ�س�سة يف 

�أد�ء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ساء ُجُدد بدًل عنهم.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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قرار رقم )4( ل�شنة 201٧
ب�شاأن 

اإعادة ت�شكيل جمل�ص اإدارة مركز دبي لالأمن اللكرتوين
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي
 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )11( ل�سنة 2014 باإن�ساء مركز دبي للأمن �للكرتوين، وُي�سار �إليه 
فيما بعد بـِ »املركز«،

وعلى �ملر�سوم رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن حوكمة �ملجال�ض و�للجان �لتابعة حلكومة دبي،
وعلى �لقر�ر رقم )12( ل�سنة 2014 بت�سكيل جمل�ض �إد�رة مركز دبي للأمن �للكرتوين،

قررنا ما يلي: 
اإعادة ت�شكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
�أ-  ُيعاد ت�سكيل جمل�ض �إد�رة �ملركز، �ملُ�سّكل مبوجب �لقر�ر رقم )12( ل�سنة 2014 �ملُ�سار �إليه، 

ليكون برئا�سة ال�شّيد/ طالل حميد بالهول، وُع�سوّية ُكل من:
نائبًا للرئي�ض �ل�سّيد/ عو�ض حا�سر �ملهريي    -1

ع�سوً� �ل�سّيد/ �سيف عبيـد �ملن�سـوري    -2
ع�سوً� �ل�سّيد/ يو�ســف حمــد �ل�سيــباين    -3
ع�سوً� �ل�سّيد/ حممـد �سيـف �ملــقبالــي    -4

وذلك ملُّدة ثالث �سنو�ت قاِبلة للتجديد.  
�إذ� �نتهت ُمّدة ُع�سوّية �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ملركز �ملذكورين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة،  ب-  
ومل يتم �إعادة ت�سكيل �ملجل�ض، فاإّنه ي�ستمر يف هذه �حلالة �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ملركز يف �أد�ء 

مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ساء ُجُدد بدًل عنهم.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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قرار رقم )٥( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

اإعادة ت�شكيل جمل�ص اإدارة مركز دبي لالأمن القت�شادي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي
 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )4( ل�سنة 2016 ب�ساأن مركز دبي للأمن �لقت�سادي، وُي�سار �إليه 
فيما بعد بـِ »املركز«،

وعلى �ملر�سوم رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن حوكمة �ملجال�ض و�للجان �لتابعة حلكومة دبي،
وعلى �ملر�سوم رقم )21( ل�سنة 2016 ب�ساأن جمل�ض �إد�رة مركز دبي للأمن �لقت�سادي،
وعلى �لقر�ر رقم )9( ل�سنة 2016 بت�سكيل جمل�ض �إد�رة مركز دبي للأمن �لقت�سادي،

قررنا ما يلي: 
اإعادة ت�شكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُيعاد ت�سكيل جمل�ض �إد�رة �ملركز، �ملُ�سّكل مبوجب �لقر�ر رقم )9( ل�سنة 2016 �ملُ�سار �إليه،  �أ-  

ليكون برئا�سة ال�شّيد/ طالل حميد بالهول، وُع�سوّية ُكل من:
نائبًا للرئي�ض �ل�سّيد/ عو�ض حا�سر �ملهريي                 -1

ع�سوً� �ل�سّيد/ �سيف عبيـد �ملن�سـوري                -2
ع�سوً� �ل�سّيد/ في�سـل يو�سف �سليطيــن                -3
ع�سوً� �ل�سّيد/ حممـد �سيـف �ملــقبالــي                -4

وذلك ملُّدة ثالث �سنو�ت قاِبلة للتجديد.  
�إذ� �نتهت ُمّدة ُع�سوّية �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ملركز �ملذكورين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة،  ب-  
ومل يتم �إعادة ت�سكيل �ملجل�ض، فاإّنه ي�ستمر يف هذه �حلالة �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ملركز يف �أد�ء 

مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ساء ُجُدد بدًل عنهم.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 15 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1438هـ
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