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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
٥
 قانون رقم ( )6ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أعمال امل�ساحة يف �إمارة دبي.١٧
 قانون رقم ( )7ل�سنة  2017ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام. قانون رقم ( )8ل�سنة  2017بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )9ل�سنة  2013ب�إن�شاء ٢٧مركز اجلليلة لثقافة الطفل.
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2017ب�ش�أن �إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية للموظفات يفحكومة دبي.
 مر�سوم رقم ( )15ل�سنة  2017ب�ش�أن نقل مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة �إلى املكتبالتنفيذي.
 مر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2017بتعيني الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام. مر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام. مر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن جتديد �إعارة قا�ض �إلى معهد دبي الق�ضائي. مر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2017بتعيني ع�ضو يف اللجنة التح�ضريية ملعر�ض اك�سبو الدويل.2020
 مر�سوم رقم ( )20ل�سنة  2017ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعةالأمنية.

٣١
٣٥
٣٧
٣٨
٤٠
٤١
٤٢

قرارات
 قرار رقم ( )4ل�سنة  2017ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االلكرتوين٤٤ . -قرار رقم ( )5ل�سنة  2017ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي٤٦ .

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )6ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم �أعمال امل�ساحة يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى الأمر املحلي رقم ( )95ل�سنة  1995ب�ش�أن حتديد الر�سوم املُق ّررة على اخلدمات امل�ساحية
ببلدية دبي،
ن�شئة واملُ ّ
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون تنظيم �أعمال امل�ساحة يف �إمارة دبي رقم ( )6ل�سنة .»2017
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:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الدولة
الإمارة
املجل�س التنفيذي
البلدية
املدير العام
املُ ّ
خطط امل�ساحي
�أعمال امل�ساحة

اخلارطة الأ�سا�سية

اخلارطة املوقعية

اخلارطة التخطيطية

نظام الإحداثيات املحلي
امل�سح الربي
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/26/17 1:31 PM

 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
� :إمارة دبي.
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :بلدية دبي.
 :مدير عام البلدية.
 :خُم ّطط ورقي �أو �إلكرتوين يحتوي على معلومات م�ساحية
عن �أرا�ض ُمع ّينة يف الإمارة ،ويتحدد نوع هذه املعلومات تبع ًا
للغر�ض �أو الغاية التي مت لأجلها �إ�صدار املُ ّ
خطط.
� :أي ن�شاط يتعلق بعلم متثيل �سطح الأر�ض �أو �أي جزء منه ،مبا
يحويه من معامل طبيعية وغري طبيعية ،و�إبرازها على اخلرائط
ح�سب الغر�ض منها ،وفق ًا ملقيا�س الر�سم املطلوب ،وبا�ستخدام
التقن ّيات امل�ساحية املختلفة.
 :اخلارطة التي حتتوي على املعامل الطبيعية للأر�ض يف الإمارة،
كاجلبال واله�ضاب والوديان وال�سهول والأنهار والبحار،
مبان وطرق و�أر�صفة وحواجز
�إ�ضاف ًة �إلى املعامل املدن ّية من ٍ
وغريها من املعامل.
 :اخلارطة التي حتتوي على الأرا�ضي احلكومية �أو الأرا�ضي
املمنوحة من احلكومةُ ،م ّ
و�ضح فيها حدود هذه الأرا�ضي،
و�إحداثياتها ،وم�ساحاتها ،و�أبعادها ،وا�ستعماالتها ،وفق ًا
للمخطط العام للإمارة.
 :اخلارطة التي حتتوي على الأرا�ضي املُلكُ ،م ّ
و�ضح فيها
حدود هذه الأرا�ضي ،و�إحداثياتها ،وم�ساحاتها ،و�أبعادها،
وا�ستعماالتها ،وت�صدر بنا ًء على �سجالت وخرائط دائرة
الأرا�ضي والأمالك ،وفق ًا لل ُم ّ
خطط العام للإمارة.
 :نظام �إحداثيات ُمعتمد للإمارة من البلدية ،يتم بنا ًء عليه
�إنتاج و�إ�صدار اخلرائط املختلفة ،وتنفيذ جميع الأعمال
امل�ساحية والهند�سية.
� :أعمال امل�ساحة التي تتم على الياب�سة �أو املُ ّ
�سطحات املائية غري
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القابلة للمِ الحة �أو يف باطن الأر�ض ،وي�شمل امل�سح اجليودي�سي،
وامل�سح الطبوغرايف ،وامل�سح التف�صيلي.
� :أعمال امل�ساحة التي تتم بهدف درا�سة حجم و�شكل و�أبعاد
امل�سح اجليودي�سي
�سطح الأر�ض وباطنها ،بالر�صد ،والقيا�س ،ودرا�سة اجلاذبية
الأر�ضية ،وحتركات الق�شرة الأر�ضية.
� :أعمال امل�ساحة اخلا�صة ب�إنتاج و�إ�صدار اخلرائط ،التي ُت نِّبي
امل�سح الطبوغرايف
ما يحويه �سطح الأر�ض ،من معامل طبيعية وغري طبيعية ،و ُت نِّبي
ارتفاع وانخفا�ض �سطح الأر�ض ،با�ستخدام ُمنحنيات ذات
ارتفاعات ُمت�ساوية.
� :أعمال امل�ساحة التي تهدف �إلى حتديد حدود امللكيات العامة
امل�سح التف�صيلي
واخلا�صة والأبنية وغريها من املُن�ش�آت واملعامل املوجودة على
الأر�ض.
� :أعمال امل�ساحة اخلا�صة بقيا�س وو�صف اخل�صائ�ص الفيزيائية
امل�سح املائي
للأجزاء املائية القابلة للمالحة يف الإمارة ،وما يتّ�صل بها من
مناطق �ساحلية.
� :أعمال امل�ساحة اخلا�صة بدرا�سة حت ّركات الق�شرة الأر�ضية،
امل�سح الزلزايل
وما حتتها من طبقات ،بهدف ر�صد الهزّات والزالزل الأر�ضية.
 :عالمة م�ساحية ثابتةُ ،ت�ستخدم كنقطة مرجعية ،معلومة
نقطة التح ّكم امل�ساحية
الإحداثيات الأفقية والعمودية ،تتميز بدقة عالية ،و ُت�ستخدم
جلميع الأعمال امل�ساحية.
 :جمموعة من نقاط التحكم امل�ساحية ،تتم ّيز ب�إحداثيات
ال�شبكة امل�ساحية
عالية الدقة ،يتم و�ضعها وبنا�ؤها ح�سب املوا�صفات واملعايري
امل�ساحية املُعتمدة لدى البلدية.
 :نقاط معلومة الإحداثيات ،يتم تثبيتها لتو�ضيح حدود ُمع ّينة،
العالئم امل�ساحية
وت�شمل عالئم البناء ،وعالئم حرم الطريق ،والعالئم
البحرية.
نظام املحطات امل�ساحية املرجعي  :نظام للإحداثيات اللحظية الأفقية والعامودية التي يتم
�إ�صدارها ب�شكل دائم ،و ُي ّ
غطي جميع مناطق الإمارة با�ستخدام
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املحطات امل�ساحية

�إ�شارات الأقمار ال�صناعية.
 :مواقع يتم اختيارها بدقةُ ،تث َّبت عليها �أجهزة ُمع ّينة ،جلمع
ور�صد البيانات ،وت�شمل حمطة ر�صد الزالزل ،واملحطة
اجليودي�سية ،وحمطة املد واجلزر ،وغريها من املحطات
الأخرى.

نطاق التطبيق
املادة ()3
ت�سري �أحكام هذا القانون على �أعمال امل�ساحة التي تتم يف كافة �أنحاء الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق
التطوير اخلا�صة ،واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
�أهداف القانون
املادة ()4

يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ما يلي:
 -1تنظيم وتنفيذ �أعمال امل�سح الربي ،وامل�سح املائي ،وامل�سح الزلزايل يف الإمارة ،مبا يتوافق مع
�أف�ضل املُمار�سات العامل ّية املُط ّبقة يف هذا ال�ش�أن.
ُ -2مواكبة التط ّور العمراين الذي ت�شهده الإمارة ،مبا ُيرافقه من م�شاريع تخطيطية وعمرانية.
 -3تنظيم جمع وتداول املعلومات امل�ساحية بنوعيها الورقي �أو الرقمي على نحو ي�ضمن �أمن هذه
املعلومات وحفظها و�أر�شفتها �ضمن ِوعاءٍ واحد لدى م�صدر ر�سمي ُمعتمد يف الإمارة.
اخت�صا�صات البلدية
املادة ()5
خت�صة بتنظيم �أعمال امل�ساحة يف الإمارة ،وامل�صدر الر�سمي املُعتمد لتقدمي
ُتعترب البلدية اجلهة املُ ّ
البيانات واملعلومات الناجتة عن هذه الأعمال ،وتخت�ص دون غريها مبا يلي:
� -1أعمال امل�سح الربي وامل�سح املائي وامل�سح الزلزايل يف الإمارة.
� -2إنتاج و�إ�صدار وحتديث املُ ّ
خططات امل�ساحية واخلرائط الأ�سا�سية واخلرائط املوقعية
واخلرائط التخطيطية ،و�أي خمططات �أو خرائط �أخرى.
 -3تنظيم مزاولة مهنة �أعمال امل�ساحة يف الإمارة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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امل�سح الربي
املادة ()6
تتو ّلى البلدية يف �سبيل قيامها ب�أعمال امل�سح الربي ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -1تنفيذ �أعمال امل�سح اجليودي�سي وامل�سح الطبوغرايف وامل�سح التف�صيلي يف الإمارة.
 -2قيا�س م�ستوى ارتفاع وانخفا�ض ت�ضاري�س �سطح الأر�ض ،وحتديد املعامل الطبيعية املُرتبطة
بتلك الت�ضاري�س ،وموقعها على الياب�سة.
� -3إن�شاء نقاط التحكم امل�ساحية يف الإمارة ،و�إدارتها ،و�صيانتها.
� -4إن�شاء ال�شبكات امل�ساحية يف الإمارة ،و�إدارتها ،و�صيانتها ،واملحافظة عليها ،وربطها
باملنظومة العاملية لنقاط التحكم امل�ساحية.
	-5الإ�شراف والرقابة على ال�شبكة امل�ساحية للإمارة.
 -6و�ضع املعايري واملقايي�س اخلا�صة با�ستحداث نقاط التحكم امل�ساحية ،والعمل على ربط
ال�شبكة امل�ساحية للإمارة بالإمارات الأخرى يف الدولة.
� -7إن�شاء و�إدارة نظام املحطات امل�ساحية املرجعي ،والإ�شراف عليه ،والتدقيق على خُمرجاته،
واعتماد الأنظمة والتقن ّيات امل�ساحية الربية الأخرى.
ُ -8مراقبة �أعمال و�ضع العالئم اخلا�صة بالت�صوير اجلوي ،و�صور الأقمار ال�صناعية ،ونقاط
التح ّكم اخلا�صة بها.
ُ -9مراقبة و�صيانة النقاط احلدودية الربية للإمارة ،و�إعادة تثبيتها عند احلاجة بالتن�سيق مع
خت�صة يف الدولة.
اجلهات املُ ّ
� -10إن�شاء و�إدارة قاعدة بيانات للم�سح الربي يف الإمارة ،وحتديثها والإ�شراف عليها.
 -11حتديد العالئم امل�ساحية جلميع �أنواع الأرا�ضي يف الإمارة ،و�إ�صدار ال�شهادات الالزمة يف
هذا ال�ش�أن.
 -12حتديد العالئم امل�ساحية التي يتم تثبيتها عند مبا�شرة �أعمال البناء ،والتحقق من التق ّيد
بهذه العالئم يف كافة مراحل �إجناز هذه الأعمال ،و�إ�صدار ال�شهادات الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
	-13التحقق من �صحة العالئم امل�ساحية التي يتم تثبيتها يف حرم الطريق من قبل املقاولني عند
تنفيذهم مل�شاريع متديد خطوط اخلدمات فيها.
 -14تنفيذ امل�سوحات التف�صيلية ،و�إ�صدار التقارير اخلا�صة ب�ش�أنها.
	-15التدقيق على ح�سابات امل�سح التي تتم بوا�سطة اال�ست�شاريني ،للح�صول على من�سوب مداخل
املباين ،وح�سابات اجتاه القبلة ،وزوايا و�أبعاد الأرا�ضي املختلفة يف الإمارة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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امل�سح املائي
املادة ()7
تتولى البلدية تنفيذ �أعمال امل�سح املائي يف الإمارة ،ويكون لها يف �سبيل ذلك املهام وال�صالحيات
التالية:
 -1و�ضع العالئم امل�ساحية للم�شاريع املائية التي تتم يف الإمارة ،مبا يف ذلك خطوط الكهرباء
و�أنابيب البرتول والغاز وغريها من امل�شاريع الأخرى.
 -2بناء قاعدة بيانات �شاملة ودقيقة يف كل ما يتعلق ب�أعمال امل�سح للكتلة املائية يف الإمارة،
وتوفري تلك البيانات ملن يطلبها.
 -3دعم وم�ساندة �أعمال التطوير العمراين والتنمية يف الإمارة ،وبخا�صة يف اجلانب املتعلق
ب�أعمال امل�سح املائي.
املحطات امل�ساحية املُن�ش�أة يف املُ ّ
� -4إن�شاء و�إدارة و ُمراقبة ّ
�سطحات املائية يف الإمارة ،ور�صد
الظواهر الطبيعية وغري الطبيعية املُتع ّلقة بطبقات املياه ،وحركة الر�سوبيات.
 -5ت�شغيل وحتديث نظام الإنذار املُب ّكر ب�ش�أن الكوارث الطبيعية ،وتوفري بيانات امل�سح املائي
الالزمة بهدف �إدارة الكوارث البحرية ،والتعامل معها ،بالتعاون مع اجلهات املعن ّية يف
الإمارة.
� -6إن�شاء ال�شبكة امل�ساحية البحرية لر�صد ودرا�سة حركة املياه ،و�صيانتها ،واملحافظة عليها،
وربطها ب�شبكة الدولة وال�شبكة العاملية.
امل�سح الزلزايل
املادة ()8
تتولى البلدية يف �سبيل قيامها ب�أعمال امل�سح الزلزايل ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -1حتديد مناطق الن�شاط الزلزايل التي مُيكن �أن ُت�ؤ ّثر على الدولة ،ور�صد و ُمتابعة هذا الن�شاط
�سوا ًء على ال�صعيد املحلي �أو الإقليمي.
 -2توفري بيانات فورية عالية الدقة ،عند حدوث �أي هزة �أر�ضية ،يكون لها ت�أثري على الدولة،
وتزويد اجلهات املعن ّية بهذه البيانات.
 -3حتديث دليل البناء يف الإمارة ،مبا ي�ضمن التقليل من ت�أثري الزالزل والهزّات الأر�ضية على
املباين واملُن�ش�آت القائمة فيها.
	-4املُ�ساهمة يف تطوير خطط الطوارئ والإنقاذ الالزمة ،ملُواجهة الكوارث الناجمة عن الزالزل
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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والهزّات الأر�ضية.
 -5تبادل املعلومات مع خمتلف دول العامل ،بهدف درا�سة حت ّركات الق�شرة الأر�ضية ور�صد
الزالزل.
 -6تقييم خماطر الزالزل والهزات الأر�ضية ،بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الدولة.
�إ�صدار اخلرائط
املادة ()9
�أ -تتولى البلدية �إنتاج و�إعداد وحتديث و�إ�صدار وتوزيع وحفظ وتوثيق املُ ّ
خططات امل�ساحية،
واخلرائط الأ�سا�سية واخلرائط املوقع ّية واخلرائط التخطيطية يف الإمارة.
ب	-ال تخل الفقرة (�أ) من هذه املادة بال�صالحيات املُق ّررة لدائرة الأرا�ضي والأمالك يف �إ�صدار
اخلرائط املتعلقة بحفظ وت�سجيل املُ ِلك ّيات واحلقوق العقارية.
مزاولة مهنة �أعمال امل�ساحة
املادة ()10
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة مهنة �أعمال امل�ساحة يف الإمارة مبا يف ذلك مناطق التطوير
اخلا�صة واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي� ،إال بعد احل�صول على ت�صريح
بذلك من البلدية.
ب	-تحُ دِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�شروط والإجراءات الالزمة ملنح الت�صريح
للأ�شخا�ص الذين يرغبون مبزاولة مهنة �أعمال امل�ساحة وت�أهيلهم وت�صنيفهم ،و�سائر الأمور
املُتع ّلقة بهذه املهنة.
تخويل ال�صالحيات
املادة ()11
يجوز للبلدية �أن تعهد ببع�ض ال�صالحيات املقررة لها مبوجب هذا القانون� ،إلى �أي من اجلهات
احلكومية �أو اخلا�صة ،مبوجب اتفاقية يتم �إبرامها لهذا الغر�ض ،تحُ َّدد فيها حقوق وواجبات
�أطرافها.
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الأفعال املحظورة
املادة ()12
ُيحظر على �أي �شخ�ص القيام ب�أي من الأفعال التالية:
 -1تنفيذ �أي عمل من �أعمال امل�سح الربي �أو امل�سح البحري �أو امل�سح الزلزايل� ،إال بعد احل�صول
على ت�صريح بذلك من البلدية.
� -2إن�شاء �أو �إتالف �أو تعديل �أو �إزالة �أو �إعادة تثبيت �أو طم�س ال�شبكة امل�ساحية �أو �أي نقطة حت ّكم
م�ساحية� ،أو عالئم م�ساحية.
	-3الإ�ضرار ب�أي حمطة م�ساحية� ،أو �إتيان �أي فعل من �ش�أنه تعطيل هذه املحطة عن القيام بعملها
ب�شكل ف ّعال.
� -4إنتاج �أو �إ�صدار �أي خرائط �أ�سا�سية �أو خرائط موقعية �أو خرائط تخطيطية� ،أو �أي خرائط �أو
خُم ّططات م�ساحية �أخرى تخت�ص البلدية ب�إنتاجها �أو �إ�صدارها.
 -5ن�شر �أي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة عن حدود �أو عالئم �أي �أر�ض يف الإمارة.
 -6منع �أو عرقلة �أعمال امل�سح الربي �أو امل�سح املائي �أو امل�سح الزلزايل التي تقوم بها البلدية.
	-7ا�ستخدام البيانات امل�ساحية الورقية �أو الرقمية التي ح�صل عليها من البلدية يف غري الغر�ض
خ�ص�ص لها� ،أو تزويد الغري بها �سوا ًء ُمبقابل �أو بدون ُمقابل وذلك دون احل�صول على
املُ ّ
موافقة البلدية املُ�سبقة على ذلك.
� -8أي �أفعال �أخرى تحُ ّددها الالئحة التنفيذ ّية لهذا القانون.
الر�سوم
املادة ()13
ت�ستويف البلدية نظري تقدمي اخلدمات املُق ّررة مبوجب هذا القانون ،و�إ�صدار الت�صاريح اخلا�صة
مبزاولة مهنة �أعمال امل�ساحة ،الر�سوم التي يتم حتديدها مبوجب الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
املُخالفات واجلزاءات الإدارية
املادة ()14
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب ُكل من يرتكب �أ ّي ًا من
املُخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبهما
بغرامة مالية ال تقل عن ( )500خم�سمئة درهم وال تزيد على ( )50.000خم�سني �ألف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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درهم ،وتحُ دِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القانون هذه املخالفات والغرامات املُق ّررة لها.
بُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املفرو�ضة على مرتكب املخالفة يف حال ُمعاودة ارتكاب املخالفة ذاتها
خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ومبا ال يزيد على ( )100.000مئة
�ألف درهم.
ج	-تحُ دِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القانون التدابري والإجراءات الواجب اتخاذها بحق مزاويل
مهنة �أعمال امل�ساحة يف حال خمالفتهم لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات
ال�صادرة مبوجبهما.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()15
تكون ملوظفي البلدية الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف �إثبات الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة
مبوجبهما ،ويكون لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
التعدي
�إزالة
ّ
املادة ()16
بالإ�ضافة �إلى العقوبات املُق ّررة مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،يكون للبلدية
�إزالة التع ّدي الواقع على �أي من نقاط التح ّكم امل�ساحية �أو العالئم امل�ساحية �أو ّ
املحطات امل�ساحية،
و�إعادة الو�ضع �إلى ما كان عليه ب�أجهزتها الذاتية وذلك على نفقة املُت�س ِّبب بال�ضرر يف حال عدم
قيامه بذلك خالل املُهلة املمنوحة له من البلديةُ ،م�ضاف ًا �إليها ما ن�سبته ( )%25من تلك النفقات
كم�صاريف �إدارية و�إ�شرافية ،و ُيعترب تقدير البلدية لتلك النفقات نهائي ًا.
التظلم
املادة ()17
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطي ًا للمدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُتّخذة
بحقه مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ
�إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني
يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ِّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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التظ ّلم نهائي ًا.
دخول الأماكن العامة واخلا�صة
املادة ()18
يكون ملوظفي البلدية يف �سبيل تنفيذ �أعمال امل�ساحة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،دخول كافة
الأرا�ضي العامة واخلا�صة ،مبا يف ذلك املزارع ،واملُج ّمعات ال�سكنية ،وغريها من املواقع الأخرى
يف الإمارة� ،شريطة ُمراعاة الأحكام والقواعد املُق ّررة يف الت�شريعات ال�سارية ب�ش�أن دخول امل�ساكن
اخلا�صة.
اال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة ()19
لغايات تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،يكون للبلدية اال�ستعانة باجلهات
احلكومية يف الإمارة ،مبا يف ذلك �أفراد ال�شرطة ،وعلى هذه اجلهات تقدمي العون واملُ�ساعدة
للبلدية بال�سرعة املمكنة متى ُط ِلب منها ذلك.
املناطق احلرة ومناطق التطوير اخلا�صة
املادة ()20
�شرفة على املناطق احلرة ومناطق
�أ -على الرغم مما ورد يف هذا القانون ،تتولى ال�سلطات املُ ِ
التطوير اخلا�صة ،املهام وال�صالحيات التالية:
� -1إ�صدار خرائط تف�صيلية للأرا�ضي الواقعة داخل هذه املناطقُ ،م ّ
و�ضح بها حدود الأر�ض
وم�ساحتها و�أبعادها واال�شرتاطات التخطيطية لها وموقعها من املُ ّ
خطط العام للمنطقة،
وا�سم مالكها ونوعية ملكيته ،على �أن ال تتعار�ض هذه اخلرائط مع اخلرائط واملُ ّ
خططات
املُعتمدة من البلدية ،و�أن يتم �إ�صدارها من خالل نظام الإحداثيات املحلي.
 -2حتديد العالئم امل�ساحية التي يتم تثبيتها عند ُمبا�شرة �أعمال البناء داخل هذه
املناطق ،والتحقق من التق ّيد بهذه العالئم يف كافة مراحل �إجناز هذه الأعمال ،و�إ�صدار
ال�شهادات الالزمة يف هذا ال�ش�أن ،وذلك مبا يتفق مع نظام الإحداثيات املحلي.
�شرفة على املناطق احلرة ومناطق التطوير اخلا�صة بتزويد البلدية ورقي ًا
ب -تلتزم ال�سلطات املُ ِ
و�إلكرتوني ًا باملُ ّ
�شرف عليها ،وخرائط الأرا�ضي الواقعة �ضمن
خطط امل�ساحي للمنطقة التي ُت ِ
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�صدرها ،و�أي حتديثات جتري على هذه اخلرائط
اخت�صا�صها ،و�شهادات العالئم التي ُت ِ
والعالئم ،وفق الآلية التي تعتمدها البلدية يف هذا ال�ش�أن.
ج -تتولى �سلطات املناطق احلرة ومناطق التطوير اخلا�صة تقدمي اخلدمات املُ�شار �إليها يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وفق ًا للر�سوم وال�شروط والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
�أيلولة الإيرادات
املادة ()21
�أ -ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات والنفقات التي يتم ا�ستيفا�ؤها وفق ًا لأحكام هذا القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة دبي.
ب -ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات والنفقات التي ت�ستوفيها �سلطات املناطق احلرة ومناطق
التطوير اخلا�صة عن تقدميها للخدمات املُ�شار �إليها يف املادة ( )20من هذا القانون حل�ساب
ال�سلطة التي قامت بتقدميها.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()22
ُي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()23
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()24
ُ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 � 15أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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قانون رقم ( )7ل�سنة 2017
ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على 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،
ربعات يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع الت ّ
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 م�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام رقم ( )7ل�سنة .»2017
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.
احلكومة
م�ؤ�س�سة املُبادرات  :م�ؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية.
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 :بنك الإمارات للطعام.
البنك
 :م�ؤ�س�سة البنك.
امل�ؤ�س�سة
الرئي�س الأعلى  :الرئي�س الأعلى للم�ؤ�س�سة.
 :جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة.
املجل�س	
املُدير التنفيذي  :املُدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
�إن�شاء البنك
املادة ()3

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

يهدف البنك �إلى حتقيق ما يلي:
التوجهات وال�سيا�سات العامة للدولة والإمارة يف احلفاظ على البيئة من خالل تقليل
 -1دعم ّ
نفايات الطعام و�إعادة توزيعها وتدويرها وا�ستخدامها.
 -2توعية �أفراد املُجتمع وفئاته املُختلفة ب�أه ّمية حفظ ال ّنعمة ،ورفع ُم�ستوى الثقافة اال�ستهالكية
للغذاء يف الدولة ،من خالل الربامج واملُبادرات التوعوية والتثقيفية لأفراد املُجتمع يف كل ما
يتعلق بتقنني اال�ستهالك وتقليل الفائ�ض من الطعام وتقلي�ص ك ّميات نفايات الطعام.
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	-3املُ�ساهمة يف تعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية والعمل التط ّوعي يف جماالت اخلري والعطاء.
ال�صالحِ ة
� -4ضمان اال�ستغالل الأمثل لفائ�ض الطعام ،من خالل �إعادة توزيع الأط ِعمة ّ
لال�ستهالك على ال ِفئات واجلهات امل�ستحقة داخل الدولة وخارجها ب�أف�ضل معايري اجلودة
ال�صاحلة لال�ستهالك يف �صناعات ومواد
وال�سالمة� ،أو من خالل تدوير بقايا الأطعمة غري ّ
مفيدة كالطاقة والأ�سمدة وغريها.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
تتولى امل�ؤ�س�سة الإ�شراف على البنك ،والقيام بكافة املهام وال�صالح ّيات الالزمة لتحقيق �أهدافه،
ويكون لها يف �سبيل ذلك املهام وال�صالحيات التالية:
 -1ر�سم ال�سيا�سات العامة واخلطط اال�سرتاتيجية الالزمة لتحقيق �أهداف البنك ،و ُمتابعة
تنفيذها.
	-2اقرتاح و ُمراجعة الت�شريعات التي من �ش�أنها رفع وت�شجيع ُم�شاركة القطاع العام واخلا�ص يف
املجاالت ذات ال�صلة بعمل البنك.
 -3تقدمي اال�ست�شارات واخلدمات الف ّنية ،و�إجراء الدرا�سات والأبحاث الالزمة حول ُ�س ُبل
ا�ستغالل بقايا الأطعمة غري ال�صاحلة لال�ستهالك بالتعاون مع املُ� ّؤ�س�سات واجلهات املعن ّية
داخل الدولة وخارجها.
� -4ضمان توزيع الطعام الزائد داخل الدولة وخارجها من خالل تب ّني املُبادرات وامل�شاريع
الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
 -5ت�شغيل البنك وفروعه ،والرتويج له حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
� -6إعداد ال�سيا�سات وال�ضوابط واال�شرتاطات والآليات واملعايري اخلا�صة مبواقع ُم�ستودعات
الطعام ،و�إدارة املُتط ّوعني واملُن�ش�آت املُز ِّودة للأطعمة وتوزيع الطعام داخل الإمارة وخارجها،
وغريها من الأمور الالزمة لتحقيق �أهداف البنك.
� -7إقامة �أو املُ�شاركة يف �إقامة املُ�ؤمترات واملعار�ض وال ّندوات وعقد الدورات والربامج التدريبية
وور�ش العمل ذات ال�صلة ب�أهداف البنك.
� -8إ�صدار التقارير واملطبوعات واملن�شورات املُتعلقة ب�أهداف البنك بالتعاون مع اجلهات املعن ّية.
 -9و�ضع �أطر التن�سيق والتعاون مع الأفراد واجلهات احلكومية واخلا�صة والأهلية والإقليمية
والدولية من خالل عقد ال�شراكات و�إبرام االتفاقيات و ُمذ ّكرات التفاهم والتعاون الالزمة
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-10
-11
-12
-13
-14
-15

لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهداف البنك.
�شجع
ر�سخ ِق َيم �إطعام الطعام و ُت ّ
تنظيم الفعاليات واحلمالت التوعوية والأن�شطة التي ُت ِّ
على تقنني اال�ستهالك وتقليل الفائ�ض منه ،وتقلي�ص ك ّميات نفايات الطعام ،وغريها من
الفعاليات واحلمالت والأن�شطة ذات ال�صلة ب�أهداف البنك.
متثيل البنك خارج الدولة والرتويج لر�ؤيته ور�سالته وخططه و ُمبادراته اال�سرتاتيجية.
مت ّلك وا�ستئجار الأموال املنقولة وغري املنقولة ،واكت�ساب احلقوق املا ّدية واملعنوية الالزمة
لتحقيق �أهداف البنك.
ت�أ�سي�س �أو املُ�ساهمة يف ت�أ�سي�س املُ� ّؤ�س�سات وال�شركات وامل�شاريع ،ذات ال�صلة ب�أهداف البنك،
داخل الدولة وخارجها.
ربعات العينية والنقدية الالزمة لتحقيق �أهداف البنك ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف
جمع الت ّ
هذا ال�ش�أن.
�أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهداف البنك.

الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة
املادة ()7
تت�ألف امل�ؤ�س�سة من املُ�ستويات التنظيم ّية التالية:
	-1الرئي�س الأعلى.
	 -2املجل�س.
	-3اجلهاز التنفيذي.
الرئي�س الأعلى للم�ؤ�س�سة
املادة ()8
�صدره احلاكم.
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة رئي�س �أعلى ،يتم تعيينه مبر�سوم ُي ِ
ب -يتولى الرئي�س الأعلى املهام وال�صالح ّيات التالية:
	-1اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية.
	-2اعتماد ال�صالح ّيات املال ّية للم�ؤ�س�سة ،وفتح احل�سابات البنكية و�إغالقها وال�سحب منها،
واالقرتا�ض با�سم امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
	-3الإ�شراف واملُتابعة على قيام املجل�س باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا القانون
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والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
� -4أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من احلاكم.
ج -للرئي�س الأعلى تفوي�ض �أي من ال�صالحيات املُق ّررة له مبوجب الفقرة (ب) من هذه املادة
لنائب رئي�س املجل�س �أو لأي من �أع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة
املادة ()9
ونائب لرئي�س املجل�س وعدد من
يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س �أمناء يت�ألف من الرئي�س الأعلى رئي�س ًاٍ ،
�صدره احلاكم ،ملُ ّدة ( )3ثالث
الأع�ضاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،يتم تعيينهم مبر�سوم ُي ِ
�سنوات قابلة للتجديد.

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-

اجتماعات املجل�س
املادة ()10
يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من رئي�س املجل�س� ،أو نائبه يف حال غيابه� )4( ،أربع مرات
على الأقل يف ال�سنة ،و ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلب ّية
�أع�ضائه ،على �أن يكون رئي�س املجل�س �أو نائبه من بينهم.
ُي�صدر املجل�س قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأ�صوات ُي ّ
ُتد ّون قرارات املجل�س يف حما�ضر ُيو ّقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
يكون للمجل�س ُمق ِّرر ُيعينّ من قبل املُدير التنفيذي ،يتولى مُهِ ّمة توجيه الدعوة لأع�ضاء
املجل�س 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 املجل�س �أو املُدير التنفيذي.
يجوز للمجل�س �أن يدعو حل�ضور اجتماعاته من يراه ُمنا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص،
دون �أن يكون له �صوت معدود يف ُمداوالت املجل�س.
يحل نائب رئي�س املجل�س حمل رئي�س املجل�س يف حال غيابه �أو قيام مانع لديه ،و ُيزاول كافة
املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()11
�أ -يتولى املجل�س مُهِ ّمة الإ�شراف العام على �أعمال امل�ؤ�س�سة ،وقيامها باخت�صا�صاتها املنوطة
بها مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون له يف �سبيل ذلك املهام
وال�صالح ّيات التالية:
� -1إقرار ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية ،والإ�شراف على
تنفيذها بعد اعتمادها.
� -2إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما �إلى اجلهات
خت�صة العتمادهما.
املُ ّ
	-3اعتماد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة.
	-4اعتماد القرارات املُتع ّلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملالية والفنية
والتعاقدية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية ،وال�ضوابط واال�شرتاطات والآليات
واملعايري املُتع ّلقة ب�إدارة املُتط ّوعني و ُم�ستودعات الطعام واملُن�ش�آت واجلهات املُز ِّودة
للطعام وغريها من الأمور الأخرى.
	-5اعتماد امل�شاريع واملُبادرات والأن�شطة والربامج واحلمالت التوعوية التي ُت�سهِ م يف
حتقيق �أهداف البنك والإ�شراف على تنفيذها ،مبا يتّفق مع ال�سيا�سة العامة واخلطط
اال�سرتاتيجية املُعتمدة.
 -6تعيني ُمد ّققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم يف بداية كل �سنة مال ّية.
 -7مراجعة خطط وبرامج عمل امل�ؤ�س�سة وتقييم مدى تطبيقها ب�شكل �سنوي.
	-8املوافقة على ال�شراكات واالتفاقيات مع اجلهات املختلفة.
 -9تقييم و ُمتابعة �أداء اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،والت�أ ّكد من حتقيقه لأهداف البنك
وااللتزام بال�سيا�سة العامة املُعتمدة.
	-10االطالع على تقارير الأداء التي يرفعها املُدير التنفيذي ،والتوجيه مبا يراه ُمنا�سب ًا
ب�ش�أنها.
	-11اعتماد خطط وبرامج اال�ستثمار والتمويل الالزمة لتحقيق �أهداف البنك.
	-12اعتماد التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة ،ورفعه �إلى احلاكم.
 -13ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة واملُ�ؤ ّقتة ،وحتديد مهامها واخت�صا�صاتها،
و�آلية عملها.
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	-14اعتماد �أوجه ا�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة ،وو�ضع الآليات والقواعد الالزمة لال�ستفادة من
عوائد اال�ستثمار يف املجاالت وامل�شاريع التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة.
� -15أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهداف البنك.
ب -للمجل�س تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة للجنة
ُم�ش ّكلة من بني �أع�ضائه� ،أو لأي من �أع�ضائه� ،أو لل ُمدير 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 املُدير التنفيذي وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني
واملاليني والفنيني.
بُ -يناط باجلهاز التنفيذي القيام بالأعمال الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،و ُمتابعة تنفيذ القرارات
ال�صادرة عن الرئي�س الأعلى واملجل�س.
ج -تتح ّدد �إجراءات و�شروط تعيني ُم ّ
وظفي اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة و�سائر حقوقهم
وواجباتهم الوظيفية مبوجب نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية الذي يعتمده املجل�س بقرار ي�صدُر
عنه يف هذا ال�ش�أن.
تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()13
�أُ -يعينّ املُدير التنفيذي بقرار من الرئي�س الأعلى.
ب -يكون املُدير التنفيذي م�س�ؤو ًال �أمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون
والقرارات والأنظمة واللوائح املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة.
ج -يتولى املُدير التنفيذي املهام وال�صالح ّيات التالية:
	-1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية ،ورفعها �إلى
املجل�س لإقرارها و ُمتابعة تنفيذها.
	-2اعتماد اخلطط الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،والإ�شراف على تنفيذها.
	-3اقرتاح م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما �إلى املجل�س
لإقرارهما.
� -4إعداد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
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� -5إعداد القرارات املُتع ّلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملالية والفنية
والتعاقدية واملوارد الب�شرية ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
� -6إعداد ال�سيا�سات وال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري الالزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من
القيام باالخت�صا�صات املنوطة بها ،مبا يف ذلك ال�ضوابط املتعلقة ب�إدارة املُتط ّوعني
و ُم�ستودعات الطعام واملُن�ش�آت واجلهات املُز ِّودة للطعام ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها،
و ُمتابعة تنفيذها.
تخ�ص�صني يف املجاالت ذات ال�صلة ب�أن�شطة امل�ؤ�س�سة ،وحتديد
 -7تعيني اال�ست�شاريني واملُ ّ
�أتعابهم.
	-8الإ�شراف على الأعمال اليوم ّية للجهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
	-9اقرتاح امل�شاريع واملُبادرات والأن�شطة والربامج واحلمالت التوعوية التي ُت�سهِ م يف
حتقيق �أهداف البنك ،واملُتّفقة مع ال�سيا�سة العامة واخلطط اال�سرتاتيجية املُعتمدة،
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.
� -10إعداد التقرير ال�سنوي لإجنازات امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
 -11متثيل امل�ؤ�س�سة �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق �أهداف البنك.
 -12حتقيق نتائج الأداء املطلوبة للجهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،ورفع تقارير الأداء للمجل�س.
	-13اقرتاح خطط وبرامج اال�ستثمار والتمويل لتحقيق �أهداف البنك ،ورفعها �إلى املجل�س
العتمادها.
� -14أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من املجل�س.
�إن�شاء وت�شغيل ومتويل البنك
املادة ()14
تتولى بلدية دبي �إن�شاء وت�شغيل ومتويل البنك وفروعه واملرافق املُلحقة به ،وجتهيزه بكافة الأجهزة
والأنظمة والربامج واملُ ِع ّدات الالزمة ،وفق ًا لأف�ضل املوا�صفات واملُمار�سات العامل ّية املُط ّبقة يف هذا
ال�ش�أن.
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
املادة ()15
تتك ّون املوارد املال ّية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
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	-1الأموال املنقولة وغري املنقولة التي ُتخ�صِّ �صها احلكومة للم�ؤ�س�سة.
 -2عوائد و�أرباح ت�أجري وا�ستثمار امل�ؤ�س�سة لأموالها.
	-3املِنح والهِ بات والو�صايا والوقف والعوائد املُت�أتّية منها.
� -4أي موارد �أخرى ُيوافق عليها املجل�س.
ح�سابات امل�ؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة ()16
�أُ -تط ِّبق امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املُحا�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 ()17
ُي�صدر املجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()18
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()19
ُ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 � 15أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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قانون رقم ( )8ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )9ل�سنة 2013
ب�إن�شاء
مركز اجلليلة لثقافة الطفل
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2013ب�إن�شاء مركز اجلليلة لثقافة الطفل ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد بـِ «القانون الأ�صلي»،
ُن�صدر القانون التايل:

املواد املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( ،)8( ،)3( ،)2و( )13من القانون الأ�صلي ،الن�صو�ص التالية:
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
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :مركز اجلليلة لثقافة الطفل.
املركز
 :جمل�س �أمناء املركز.
املجل�س	
رئي�س املجل�س	  :رئي�س جمل�س الأمناء.
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي للمركز.
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 :املدير الفني للمركز.
املدير الفني
الأن�شطة الثقافية  :وت�شمل دومنا ح�صر الربامج وامل�شاريع وامل�ؤمترات والندوات واملعار�ض
واملهرجانات والدورات التدريبية واحلفالت وعرو�ض الفنون الأدائية والفنون
املرئية وامل�سموعة واملقروءة والن�شر والتوزيع الورقي والرقمي و�أي �أن�شطة فنية
�أو ثقافية �أو �صناعات �إبداعية �أخرى ُي ِّ
نظمها املركز ُمب�شاركة حملية �أو دولية
مما يدخل يف نطاق حتقيق �أهدافه.
�إن�شاء املركز
املادة ()3
ُتن�ش�أ مبوجب هذا القانون م�ؤ�س�سة عامة ُت�س ّمى «مركز اجلليلة لثقافة الطفل» ،تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية ،والأهلية القانونية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها،
و ُتلحق باملجل�س التنفيذي.
اخت�صا�صات جمل�س الأمناء
املادة ()8
�أ -يتولى املجل�س مهمة الإ�شراف العام على �أن�شطة املركز وت�سيري �ش�ؤونه ،ويكون له يف �سبيل
ذلك ,املهام وال�صالحيات التالية:
	-1اعتماد ال�سيا�سة العامة للمركز وخططه اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية والإ�شراف
على تنفيذها.
	-2اعتماد الربامج واخلطط الزمنية الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سة العامة للمركز وخططه
اال�سرتاتيجية.
خت�صة
� -3إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للمركز وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى اجلهات املُ ّ
يف الإمارة العتمادهما.
	-4اعتماد الأنظمة واللوائح املُتع ّلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي الإدارية واملالية
والفنية ،مبا يف ذلك نظام املوارد الب�شرية ملوظفي املركز.
	-5اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
	-6اعتماد اخلدمات والأعمال وامل�شاريع واملُبادرات والأن�شطة التي يقوم بها املركز.
	-7الإ�شراف على �إدارة ال�سيا�سة العامة للمركز ،وحتديد �أولويات الدعم الذي يقدمه
املركز يف جماالت تنفيذ الأن�شطة الثقافية و�إجراء البحوث والدرا�سات الثقافية للطفل
الإماراتي.
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	-8اعتماد الربامج املُتعلقة باحل�صول على التمويل الالزم للمركز من خمتلف امل�صادر يف
الإمارة وخارجها.
 -9و�ضع �أ�س�س التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ش�ؤون ثقافة الطفل على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل.
 -10ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة وامل�ؤقتة وحتديد مهامها و�صالحياتها و ُم ّدة
عملها.
	-11املوافقة على �إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات والهيئات
املُتخ�صِّ �صة يف املجاالت ذات ال�صلة ب�أهداف املركز.
	-12اقرتاح الت�شريعات ذات ال�صلة ب�أعمال املركز.
خت�صة العتمادها.
� -13إقرار الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُيقدِّ مها املركز ،ورفعها للجهات املُ ّ
� -14أي مهام �أخرى ذات �صلة ب�أهداف املركز ومهامه ،يتم تكليفه بها من احلاكم �أو رئي�س
املجل�س التنفيذي.
ب -يجوز للمجل�س تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة لأي
من �أع�ضائه �أو للمدير التنفيذي ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
املوارد املالية للمركز
املادة ()13
تتك ّون املوارد املال ّية للمركز مما يلي:
	-1الدعم املايل الذي يتم ر�صده للمركز يف املوازنة العامة للحكومة.
	-2الر�سوم والبدالت املالية التي يتقا�ضاها املركز نظري اخلدمات التي ُيق ّدمها.
 -3عوائد ا�ستثمار وت�أجري الأموال املنقولة وغري املنقولة العائدة للمركز.
 -4ريع امل�شاريع والإ�صدارات واخلدمات والأن�شطة الثقافية التي يقوم بها املركز.
ربعات والهِ بات والو�صايا والإعانات والوقف والإيرادات الأخرى التي يقبلها رئي�س
	-5املِنح والت ّ
املجل�س.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُ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 � 15أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2017
ب�ش�أن
�إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية للموظفات يف حكومة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1983يف �ش�أن دور احل�ضانة،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )19ل�سنة  2006يف �ش�أن دور احل�ضانة بالوزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة والدوائر احلكومية والدواوين،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم منح عالوة طبيعة العمل ملوظفي
حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم التعيني بدوام جزئي يف حكومة
دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِّ
نظمة للموارد الب�شرية املعمول بها لدى اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
لغايات هذا املر�سومُ ،يق�صد بـِ «اجلهة احلكومية» الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
واملجال�س وال�سلطات و�أي جهة حكومية �أخرى تابعة حلكومة دبي ،كما ُيق�صد بـِ «املوظفة» كل من
ت�شغل �إحدى الوظائف املدن ّية �ضمن موازنة اجلهة احلكومية.
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نطاق التطبيق
املادة ()2

ُتط ّبق �أحكام هذا املر�سوم على:
	-1املوظفات العامالت لدى اجلهات احلكومية.
 -2كل �إجازة �أمومة �أو و�ضع �أو ا�سرتاحة ر�ضاعة مت منحها لل ُم ّ
وظفة قبل العمل بهذا املر�سوم ،ومل
تكتمل ُم ّدتها.
�إجازة الأمومة
املادة ()3
�أ -ت�ستحق املُ ّ
وظفة املُع ّينة يف وظيفة دائمة �سواء بنظام الدوام الكامل �أو اجلزئي� ،إجازة �أمومة
ملدة ( )90ت�سعني يوم ًا ،تبد�أ من تاريخ الوالدة ،ويجوز للموظفة طلب بدء هذه الإجازة قبل
( )30ثالثني يوم ًا على الأكرث من التاريخ املتوقع للوالدة� ،شريطة �أن تكون املدة مت�صلة.
ب -يجوز اجلمع بني �إجازة الأمومة والإجازة الدورية وكذلك الإجازة بدون راتب ،بحد �أق�صى
( )120مئة وع�شرون يوم ًا من بداية �إجازة الأمومة.
�إجازة الو�ضع
املادة ()4
ت�ستحق املُ ّ
وظفة التي �أجه�ضت جنينها قبل بدء الأ�سبوع ( )24من حملها �إجازة مر�ضية ،تتحدد
خت�صة ،ويتم منحها �إجازة و�ضع ملدة (� )60ستني
مدتها بنا ًء على تقرير طبي ُمعتمد من اجلهة املُ ّ
يوم ًا �إذا �أجنبت طف ًال م ّيت ًا �أو �إذا �أجه�ضت جنينها بعد بدء الأ�سبوع ( )24وذلك بنا ًء على تقرير
طبي ُمعتمد من تلك اجلهة.
ا�سرتاحة الر�ضاعة
املادة ()5
�أ -ت�ستحق املُ ّ
وظفة ا�سرتاحة ملدة �ساعتني يومي ًا مدفوعة الراتب لإر�ضاع وليدها ،وتمُ نح هذه
اال�سرتاحة �سوا ًء عند بدء �ساعات الدوام الر�سمي �أو قبل انتهائها ،وذلك بعد انتهاء �إجازة
الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول ،وال ت�ستحق املُ ّ
وظفة هذه اال�سرتاحة خالل �شهر
رم�ضان املُبارك.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب� -إذا كانت املُ ّ
وظفة ُمع ّينة بنظام الدوام اجلزئي ،ف�إنها متنح �ساعتي اال�سرتاحة املُ�شار �إليها
يف الفقرة (�أ) من هذه املادة� ،شريطة �أن ال تقل عدد �ساعات عملها الر�سمية عن ( )5خم�س
�ساعات.
�إجازة الرعاية
املادة ()6
تمُ نح املُ ّ
وظفة التي ت�ضع مولود ًا من ذوي الإعاقة� ،إجازة رعاية تبد�أ من تاريخ انتهاء �إجازة الأمومة
وحتى يبلغ وليدها عامه الأول ،ويجوز متديد هذه الإجازة بقرار من م�س�ؤول اجلهة احلكومية �أو
خت�صة.
من ُيف ّو�ضه ملدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات بنا ًء على تقرير طبي ُمعتمد من اجلهة املُ ّ
احلقوق املُرت ِبطة ب�إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية
املادة ()7
�أ -ت�ستحق املُ ّ
وظفة التي يتم منحها �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو الرعاية وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم
الراتب ال�شهري طوال ُمدة �إجازتها ،وال ُي�صرف لها خالل هذه املُ ّدة �أي عالوة �أو بدل يرتبط
ُمبزاولة عملها ،كعالوة طبيعة العمل �أو بدل ا�ستخدام الهاتف الن ّقال ،وما يف حكمها.
ب	-تحُ ت�سب العطل الأ�سبوعية والر�سمية التي تتخلل �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو الرعاية من
�ضمن ُم ّدة الإجازة ،كما ُتعترب ُم ّدتها خدمة ِفعل ّية لكافة الأغرا�ض ،مبا يف ذلك ا�ستحقاق
تذاكر ال�سفر والإجازة الدورية.
ج	-ال يجوز ترحيل �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو الرعاية �أو �أي جزء منها �إلى ال�سنة التالية ،كما ال
يجوز ا�ستبدالها ببدل نقدي.
دار احل�ضانة
املادة ()8
ُين�ش�أ يف مقر اجلهة احلكومية دار للح�ضانة ،لتوفري الرعاية الالزمة لأطفال املوظفة الذين تقل
�أعمارهم عن (� )4أربع �سنوات متى بلغ عدد �أطفال املوظفات الأمهات يف اجلهة احلكومية ()20
ع�شرون طف ًال ف�أكرث ،و�إذا مل يب ُلغ عدد الأطفال هذا العدد ،جاز �أن ت�شرتك �أكرث من جهة حكومية
يف توفري دار ح�ضانة ُم�شرتكة لرعايتهم ،ويجوز للجهة احلكومية التعاقد مع دار للح�ضانة قريبة
من مق ِّرها ،يف حال مل يتوفر لديها مكان خا�ص لذلك.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ُمعاجلة الأو�ضاع القائمة
املادة ()9
�أ� -إذا كانت ُم ّدة �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو ا�سرتاحة الر�ضاعة التي مت منحها لل ُم ّ
وظفة مل
تكتمل وقت العمل بهذا املر�سوم ،ف�إنه يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة �أو اال�سرتاحة مبا
ُيعا ِدل الفرق بني املُ ّدة التي انق�ضت واملُ ّدة املُق ّررة مبوجب �أحكام هذا املر�سوم.
ب� -إذا كانت ُم ّدة �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو ا�سرتاحة الر�ضاعة التي مت منحها لل ُم ّ
وظفة قد
انتهت قبل العمل بهذا املر�سوم ،ف�إنه ال يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة �أو اال�سرتاحة.
الإلغاءات
املادة ()10
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.
الن�شر وال�سريان
املادة ()11
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به اعتبار ًا من الأول من مار�س .2017
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 15أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )15ل�سنة 2017
ب�ش�أن نقل
مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة �إلى املكتب التنفيذي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2009ب�ش�أن املكتب التنفيذي وتعديالته،
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،
نر�سم ما يلي:

نقل املركز
املادة ()1
�أُ -ينقل مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة بتاريخ العمل بهذا املر�سوم من دائرة املوارد
الب�شرية حلكومة دبي �إلى املكتب التنفيذي.
بَ -ي ِحل املكتب التنفيذي حمل دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي مبا لها يف مركز حممد بن
را�شد لإعداد القادة من حقوق وما عليها من التزامات.
خ�ص�صات املال ّية
نقل املُ ّ
املادة ()2
خ�ص�صات املال ّية املر�صودة ملركز حممد بن را�شد لإعداد القادة يف املوازنة
على دائرة املالية نقل املُ ّ
ال�سنوية لدائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي �إلى املوازنة ال�سنوية للمكتب التنفيذي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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 � 15أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )16ل�سنة 2017
بتعيني
الرئي�س الأعلى ملُ� ّؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )7ل�سنة  2017ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام،
نر�سم ما يلي:

تعيني الرئي�س الأعلى
املادة ()1
ُتعينّ �سمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم ،رئي�س ًا �أعلى ملُ� ّؤ�س�سة بنك الإمارات
للطعام.
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 � 15أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )17ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )7ل�سنة  2017ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد بـ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2017بتعيني الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ،برئا�سة �سمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم،
وع�ضو ّية ُكل من:
الرئي�س الأعلى للم�ؤ�س�سةُ ،
نائب ًا للرئي�س
 -1مدير عام بلدية دبي
ع�ضو ًا
 -2مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
ع�ضو ًا
 -3مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
ع�ضو ًا
 -4مدير عام دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
ع�ضو ًا
	-5املدير التنفيذي للإمارات لتموين الطائرات لدى جمموعة طريان
الإمارات
	-6املدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون لدى م�ؤ�س�سة دبي للإعالم ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
 -7ممثل عن �شركة ماجد الفطيم كارفور
ع�ضو ًا
 -8ممثل عن جمموعة جمريا	
ع�ضو ًا
	-9املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب -تتم ت�سمية ممُ ّثلي اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من قبل م�س�ؤويل تلك
اجلهات.
ج� -إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد 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 � 15أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/26/17 1:31 PM

39

العدد ( - )٤15ال�سنة (� 5 - )51شعبان 143٨هـ  -املوافق  ١مايو 201٧م

Issue 415 Pages.indd 39

مر�سوم رقم ( )18ل�سنة 2017
ب�ش�أن
جتديد �إعارة قا�ض �إلى معهد دبي الق�ضائي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )27ل�سنة  2009ب�ش�أن معهد دبي الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2015بتجديد �إعارة قا�ضي ا�ستئناف �أول �إلى معهد دبي الق�ضائي،
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي،
نر�سم ما يلي:

جتديد الإعارة
املادة ()1
تجُ ّدد �إعارة الدكتور /جمال ح�سني ال�سميطي ،قا�ضي ا�ستئناف �أول يف حماكم دبي� ،إلى
معهد دبي الق�ضائي ،كمدير عام للمعهد ،ملُ ّدة �سنة واحدة ،على �أن تتحمل اجلهة امل�ستعرية راتبه
خُ
وم ّ�ص�صاته املالية خالل فرتة الإعارة.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ � 15أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )19ل�سنة 2017
بتعيني ع�ضو يف
اللجنة التح�ضريية ملعر�ض اك�سبو الدويل 2020
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )49ل�سنة  2013بت�شكيل اللجنة التح�ضريية ملعر�ض اك�سبو الدويل
،2020
نر�سم ما يلي:

التعيني يف اللجنة
املادة ()1
ُيعينّ اللواء /عبداهلل خليفة املريُ ،ع�ضو ًا يف اللجنة التح�ضريية ملعر�ض اك�سبو الدويل ،2020
املُ�ش ّكلة مبوجب املر�سوم رقم ( )49ل�سنة  2013املُ�شار �إليه.
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 � 15أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )20ل�سنة 2017
ب�ش�أن
ال�صناعة الأمن ّية
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنظيم ِّ
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صِّ ناعة الأمن ّية يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صِّ ناعة الأمن ّية،
نر�سم ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صِّ ناعة الأمن ّية ،املُ�ش ّكل مبوجب املر�سوم رقم
وع�ضو ّية ُكل
( )29ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،ليكون برئا�سة ال�س ّيد /طالل حميد بالهولُ ،
من:
نائب ًا للرئي�س
			
	-1ال�س ّيد /عو�ض حا�ضر املهريي
ع�ضو ًا
			
	-2ال�س ّيد� /سيف عبيـد املن�صـوري
ع�ضو ًا
	-3ال�س ّيد /خليفه �إبراهيــم ال�سليــ�س			
ع�ضو ًا
			
	-4ال�س ّيد /حممــد �سيــف املقبــايل
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قا ِبلة للتجديد.
ب� -إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/26/17 1:31 PM
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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 � 15أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/26/17 1:31 PM
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قرار رقم ( )4ل�سنة 2017
ب�ش�أن
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االلكرتوين
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2014ب�إن�شاء مركز دبي للأمن االلكرتوين ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد بـِ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2014بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االلكرتوين،
قررنا ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة املركز ،املُ�ش ّكل مبوجب القرار رقم ( )12ل�سنة  2014املُ�شار �إليه،
وع�ضو ّية ُكل من:
ليكون برئا�سة ال�س ّيد /طالل حميد بالهولُ ،
نائب ًا للرئي�س
		
	-1ال�س ّيد /عو�ض حا�ضر املهريي
ع�ضو ًا
		
	-2ال�س ّيد� /سيف عبيـد املن�صـوري
ع�ضو ًا
		
	-3ال�س ّيد /يو�ســف حمــد ال�شيــباين
ع�ضو ًا
		
	-4ال�س ّيد /حممـد �سيـف املــقبال ـي
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قا ِبلة للتجديد.
ب� -إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/26/17 1:31 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 15أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/26/17 1:31 PM
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قرار رقم ( )5ل�سنة 2017
ب�ش�أن
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد بـِ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2016ب�ش�أن جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي،
وعلى القرار رقم ( )9ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي،
قررنا ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة املركز ،املُ�ش ّكل مبوجب القرار رقم ( )9ل�سنة  2016املُ�شار �إليه،
وع�ضو ّية ُكل من:
ليكون برئا�سة ال�س ّيد /طالل حميد بالهولُ ،
نائب ًا للرئي�س
	-1ال�س ّيد /عو�ض حا�ضر املهريي
ع�ضو ًا
	-2ال�س ّيد� /سيف عبيـد املن�صـوري
ع�ضو ًا
	-3ال�س ّيد /في�صـل يو�سف �سليطيــن
ع�ضو ًا
	-4ال�س ّيد /حممـد �سيـف املــقبالــي
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قا ِبلة للتجديد.
ب� -إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/26/17 1:31 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 15أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/26/17 1:31 PM
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