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قانون رقم ( )14لسنة 2022
بإنشاء

مدي ــنة إ كسبـ ــو دب ـ ــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

		
محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )3لسنة  2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،
لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2016بشأن النِّظام المالي ُ

وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2016بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في ُحكومة دبي والئحته
التنفيذيّة،

وعلى المرسوم رقم ( )30لسنة  2014بإنشاء مكتب إ كسبو دبي ،2020

العليا لإلشراف على منطقة إ كسبو دبي ،2020
وعلى المرسوم رقم ( )15لسنة  2022بتشكيل اللجنة ُ

وعلى المرسوم رقم ( )16لسنة  2022بشأن مكتب إ كسبو دبي ،2020

سلطة مدينة إ كسبو دبي،
وعلى المرسوم رقم ( )26لسنة  2022بشأن نقل ملكيّة قطعة أرض إلى ُ

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون
المادة ()1

يُس ّمى هذا القانون "قانون إنشاء مدينة إ كسبو دبي رقم ( )14لسنة ."2022

التعريفات
المادة ()2

المبيّنة إزاء ُك ٍّ
ل منها ،ما لم يدل
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت في هذا القانون ،المعاني ُ
سياق النّص على غير ذلك:
الدّولة

5

المتّحِ دة.
 :دولة اإلمارات العربيّة ُ
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 :إمارة دبي.

اإلمارة

السمو حاكم دبي.
 :صاحب ُّ

الحاكم

ُ :حكومة دبي.

الحكومة
ُ

بموجب المرسوم رقم ( )30لسنة 2014
المنشأ ُ
 :مكتب إ كسبو دبي ُ ،2020

المكتب

المشار إليه.
ُ

المدينة

 :مدينة إ كسبو دبي.

السلطة
ُّ

بموجب هذا القانون.
ُ :
المنشأة ُ
سلطة المدينةُ ،

ال ّرئيس التنفيذي

للسلطة.
 :ال ّرئيس التنفيذي ُّ

ال ّرئيس

السلطة.
 :رئيس ُّ

 :معرض إ كسبو الدّولي .2020
المعرض
ّ
للسلطة أو التي تُساهِ م فيها.
الشركات
السلطة :
والم ّ
ُم ّ
ُ
ؤسسات المملوكة ُّ
ؤسسات ُّ
ّ
الم ّ
الم ّ
رخص لها بالعمل
ؤسسات الفرديّة
الم ّ
الم ّ
والشركات بجميع أنواعهاُ ،
رخصة  :وتشمل ُ
ؤسسات ُ
ُ
بمقتضاه والتشريعات
بموجب هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
في المدينة ُ

الح ّرة
المنطقة ُ

المنطقة اإلداريّة

السارية في اإلمارة.
ّ

المنشأة ضمن حدود المدينة ،وفقا ً ألحكام هذا القانون.
 :المنطقة ُ
الح ّرة ُ
المنشأة ضمن حدود المدينة ،وفقا ً ألحكام هذا القانون.
 :المنطقة اإلداريّة ُ

إنشاء المدينة
أ-

بموجب هذا القانون:
تُنشأ في اإلمارة ُ

المادة ()3

.1

الملحقة بهذا القانون موقعها
منطقة تُس ّمى "مدينة إ كسبو دبي" وتُحدِّد الخريطة ُ

.2

"سلطة مدينة إ كسبو دبي" ،تتمتّع
سلطة عا ّمة لإلشراف على إدارة المدينة ،تُس ّمى ُ
ُ

وحدودها.
ومساحتها ُ

لمباشرة
بالشخصيّة االعتباريّة ،واالستقالل المالي واإلداري ،واألهليّة القانونيّة الالزمة ُ

للحكومة.
األعمال والتص ُّرفات التي تكفل تحقيق أهدافها ،وتكون مملوكة بالكامل ُ

ب -تُنشأ ضمن حدود المدينة منطِ قة ُح ّرة ومنطِ قة إداريّة ،يُحدِّد ال ّرئيس موقِع ُهما ومساحت ُهما
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للسلطة ،على أن يتم نشر
وحدودهُ ما ،وتخضع هذه المناطق في اإلدارة والتنظيم التشريعي ُّ
للحكومة.
قرارات ال ّرئيس ّ
الصادرة في هذا الشأن في الجريدة الرسميّة ُ

السلطة إلى تحقيق ما يلي:
تهدف ُّ

.1

.2
.3
.4

السلطة
أهداف ُّ
المادة ()4

المساهمة في دعم ُجهود اإلمارة ال ّرامية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي ُمتميّز في مجال تنظيم
ُ
واستضافة المعارض الدوليّة والفعاليّات ال ُكبرى على ّ
المستويات المحلّية واإلقليميّة
كافة ُ

والعالميّة.
المحافظة على النّجاحات التي ح ّققتها الدّولة في استضافة المعرض ،من خالل إبراز
ضمان ُ
ّ
والمستقبليّة.
والطويل لهذه النّجاحات لألجيال الحاليّة
اإلرث العميق
ُ
المحتوى الفكري وال ّرقمي الذي تَح ّقق لإلمارة من استضافة المعرض ،والعمل
الحفاظ على ُ
المستقبل.
على حِ مايته وتطويره بما يخدم خطط اإلمارة
ُّ
وتوجهاتِها نحو ُ
المتعلِّقة بإدارة وتنفيذ المعارض الدوليّة والفعاليّات
المساهمة في نقل المعرفة وتبادُل الخبرات ُ
ُ
الم ّ
المتميِّزة لإلمارة
نظمات
والم ّ
ؤسسات الدوليّة أو اإلقليميّة ،لالستفادة من التجربة ُ
ُ
ال ُكبرى مع ُ

في تنظيم وإدارة وتنفيذ وإنجاح المعرض.
.5

.6

التواصل الدّولي مع العالم ،وتعزيز وبلورة العالقات التي تم تأسيسها خالل فترة إقامة
تعميق
ُ
ُ
والم ّ
نظمات
بر َمت مع الدُّول
ُ
المعرض واالستفادة منها ،بما في ذلك العالقات واالتفاقيّات التي أ ِ
ّ
ؤسسات األكاديميّة وصناديق االستثمار وغيرها.
والشركات
ؤسسات الدوليّة
والم ّ
والم ّ
ُ
ُ
سهم في نشر رسائل
المساهمة في تعزيز مكانة اإلمارة عالميّاً ،من خالل إيجاد
ّ
ُ
منصة إعالميّة تُ ِ

المستفادة التي ح ّققتها
اإلمارة اإلستراتيجية إلى العالم ،تتض ّمن التجارب النّاجحة والدُّروس ُ
اإلمارة من استضافة المعرض.

.7

المستقبل" ،من خالل
المتمثِّل في
"تواصل العُ قول ُ
ُ
وصنع ُ
المساهمة في إحياء شعار المعرضُ ،
ُ
المستقبل ،بما يتوافق
ترسم مالمح اإلمارة
الفعاليّات والبرامج
ِ
ُّ
واألنشطة التي ُ
وتوجهاتِها نحو ُ

.8

7

مع أولو يّات اإلمارة اإلستراتيجية.

ّ
ؤسسات التجاريّة المحلّية
والشركات
المساهمة في استقطاب وجذب االستثمارات
والم ّ
ُ
ُ
والعالميّة لتتّخذ من المدينة مقرا ً ألعمالِها واستثماراتِها.
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السلطة
اختصاصات ُّ
المادة ()5

السلطة اإلشراف على المدينة على النّحو الذي يُم ِّكنها من تحقيق أهدافها ،ويكون لها على وجه
تتولّى ُّ

ُ
الخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية:

.1

الخاصة بالمدينة ،واإلشراف على تنفيذها.
السياسة العا ّمة والخطط اإلستراتيجية
ّ
رسم ِّ

.3

والممتلكات العائدة
الحقوق
للممتلكات غير الملموسة وغيرها من ُ
ُ
إدارة ُحقوق الملكيّة الفكريّة ُ

.2

.4

.5
.6

المحتوى الفكري وال ّرقمي الذي تح ّقق لإلمارة من استضافة المعرض ،واستخدامه بما
إدارة ُ
السلطة.
يُح ِّقق أهداف ُّ
للمكتب من استضافة المعرض.
تملُّك وإدارة العائدات التي ح ّققها المكتب من االستثمارات النّاتجة عن استضافة المعرض،
وإعادة استثمارها وتنويعها في المشاريع الدّاخلية والخارجيّة ،بما يُح ِّقق االستدامة الماليّة
السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة.
للسلطة ،وذلك وفقا ً للتشريعات ّ
ُّ

إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتيّة والخدمات اإلداريّة للمدينة ،بما يتوافق مع خطط تطوير
الحكوميّة المعنيّة.
البنية التحتيّة التي تُعِ دّها الجهات ُ
والم َهنيّة
تحديد استعماالت األراضي والعقارات داخل المدينة ،وتقسيمها لألغراض التجاريّة
ِ

والصحية والسياحيّة وغيرها من األغراض األخرى ،واستثمارها
والصناعيّة والسكنيّة والتعليميّة
ِّ
ّ
السارية ،وأهداف
وإدارتها ،وذلك كلّه بما يتوافق مع
الخطة الحضريّة لإلمارة والتشريعات ّ
.7
.8
.9

وأنشطتِها.
السلطة
ِ
ُّ

ترخيص وتنظيم وال ّرقابة واإلشراف على جميع أعمال البناء التي تتم داخل المدينة.

تنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المدينة ،سوا ًء بهدف إعادة تصديرها إلى خارج
الدّولة ،أو توريدها إلى األسواق المحلّية ،بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة.
ُّ
والشروط
بمزاولتها في المدينة ،ووضع القواعِ د
تحديد وتنظيم األعمال
ِ
المص ّرح ُ
واألنشطة ُ
واألنشطة.
والمتطلّبات واإلجراءات الالزمة لترخيص هذه األعمال
ِ
ُ

الح ّرة ،وفقا ً
 .10تسجيل وترخيص ّ
الشركات
والم ّ
ؤسسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة ُ
ُ
بموجبه.
ألحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
ؤسسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة اإلداريّة ،وفقا ً
 .11تسجيل وترخيص ّ
الشركات
والم ّ
ُ
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السارية في اإلمارة.
للتشريعات ّ

الم ّ
ؤسسات،
رخصة وعلى
ِ
الم ّ
الم ّ
األنشطة التي تُزاولها هذه ُ
ؤسسات ُ
 .12ال ّرقابة والتفتيش على ُ
السارية في
للتأ ُّكد من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
بموجبه والتشريعات ّ
اإلمارة.

 .13تحديد واستيفاء ال ُّرسوم والبدالت الماليّة نظير ما تُق ِّد ُمه من خدمات داخل المدينة وفقا ً
السارية في اإلمارة.
للتشريعات ّ
أنشطتها الالزمة لتحقيق أهدافها ،بما في
المرتبِطة بطبيعة ِ
المعامالت واألعمال ُ
 .14القيام بجميع ُ
والم َهنيّة داخل الدّولة وخارجها.
ذلك ُممارسة األعمال التجاريّة والصناعيّة والخدميّة
ِ
 .15حيازة وتملُّك واستئجار وإدارة األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة للقيام بمها ّمها ،واستثمار
ّ
أوجه التص ُّرفات القانونيّة ،بما في ذلك البيع والتأجير وال ّرهن،
هذه األموال والتص ُّرف بها
بكافة ُ
السلطة.
وتملُّك ُ
الحقوق المادّية والمعنو يّة الالزمة لتمكينها من تحقيق أهداف ُّ
 .16تأسيس ّ
بالمشاركة مع الغير ،أو
بمفردِها أو
الشركات
والم ّ
ُ
ؤسسات والمشاريع االستثماريّة ُ
ُ
ّ
أنشطة ُمماثِلة أو شبيهة
ؤسسات
والشركات والمشاريع االستثماريّة التي تُزاول ِ
الم ّ
المساهمة في ُ
ُ
الصناديق االستثماريّة،
بنشاطِ ها ،سوا ًء داخل المدينة أو خارجها ،بما في ذلك تأسيس وتملُّك ّ
السارية في اإلمارة.
وفقا ً لألنظِ مة واللوائح ُ
المعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات ّ

بالم ّ
الم ّ
وظفين الفنّيين والحِ َرفِيين واإلداريين وغيرهم،
الم ّ
رخصة ،بنا ًء على طلبهاُ ،
ؤسسات ُ
 .17تزويد ُ
ُّ
ؤسسات
وفقا ً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها،
والم ّ
السلطة ُ
والشروط التي يتم االتفاق عليها بين ُّ
الم ّ
رخصة.
ُ

سلطات
 .18التعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية واالتحاديّة واإلقليميّة والدوليّة ،بما في ذلك ُ
السلطة ،بما يكفل تحقيق
الح ّرة في الدّولة وخارجها ،في المجاالت ذات ِّ
المناطق ُ
الصلة بعمل ُّ
أهدافها.

الخاصة بها ،سوا ًء باالقتراض أو بإصدار وتقديم أي ضمانات
 .19تمويل العمليّات والمشاريع
ّ
والسندات الماليّة وال ّرهونات وغيرها من ّ
الضمانات
كالصكوك
أو أدوات ماليّة الزمة لذلك،
ُّ
ّ
السارية
المق ّررة ُ
واألدوات الماليّة األخرى ،بما يتوافق مع وسائل التمويل ُ
بموجب التشريعات ّ

في اإلمارة.

السلطة.
 .20تدريب وتطوير الكوادر الفنّية اإلماراتيّة في جميع المجاالت ُ
المتعلِّقة باختصاصات ُّ
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المؤتمرات وتأسيس المكاتب
 .21إقامة المعارض والفعاليّات التجاريّة
ِ
واألنشطة التسويقيّة وتنظيم ُ
التمثيليّة ،سوا ًء داخل اإلمارة أو خارجها ،بغرض التّرويج عن المدينة.
ّ
المتعلِّقة بإدارة وتنفيذ
 .22بناء وتطوير
الشرا كات والعالقات لنقل المعرفة وتبادُل الخبرات ُ
الم ّ
ؤسسات الدوليّة أو اإلقليميّة.
نظمات
والم ّ
ُ
المعارض الدوليّة والفعاليّات ال ُكبرى ،مع ُ

والحصول على ال ُقروض والتسهيالت
 .23فتح وإدارة الحِ سابات لدى البنوك داخل الدّولة وخارجها،
ُ
بموجب هذا
السلطة وتمكينها من ُمزاولة االختصاصات المنوطة بها ُ
الالزمة لتحقيق أهداف ُّ

السارية في اإلمارة.
القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
بمقتضاه والتشريعات ّ
والخاصة المحلّية والدوليّة ،في المجاالت ذات العالقة
 .24التعاون والتنسيق مع الجهات العا ّمة
ّ
السلطة وتمكينها من ُمزاولة اختصاصاتها.
بتحقيق أهداف ُّ

السلطة ،يتم تكلي ُفها بها من الحاكم أو
 .25أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف ُّ
رئيس المجلس التنفيذي.

تعهيد االختصاصات
المادة ()6

وبموافقة ال ّرئيس ،أن تعهد إلى أي جهة عا ّمة
السارية في اإلمارةُ ،
للسلطة وفقا ً للتشريعات ّ
يجوز ُّ

بموجب
أو
ّ
بمقتضى أحكام هذا القانون ،وذلك ُ
خاصة القيام بأي من االختصاصات الم ُنوطة بها ُ
المتعاقد معها،
السلطة والجهة ُ
اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن ،تتحدّد ُ
بموجبها ُحقوق والتزامات ُّ
والمواصفات الواجب عليها ُمراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تُعهد
والمتطلّبات
واالشتراطات
ُ
ُ

السلطة.
إليها من ُّ

للسلطة
الهيكل التنظيمي ُّ
للسلطة من:
يتك ّون الهيكل التنظيمي ُّ

.1

ال ّرئيس.

.3

الجهاز التنفيذي.

.2

المادة ()7

ال ّرئيس التنفيذي.
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تعيين ال ّرئيس وتحديد اختصاصاته
المادة ()8

للسلطة رئيس يُعيّن بمرسوم يُص ِد ُره الحاكم.
أ -يكون ُّ
السلطة ،وضمان تحقيقها ألهدافها وقيامها باختصاصاتها
ب -يتولّى الرئيس ُم ِه ّمة اإلشراف العام على ُّ
السارية في
بموجب أحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
الم ُنوطة بها ُ
بمقتضاه والتشريعات ّ
اإلمارة ،ويكون له على وجه ُ
الخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية:

.1

للسلطة.
السياسة العا ّمة والخطط اإلستراتيجية والتطويريّة واالستثماريّة ُّ
اعتماد ِّ

.2

بالسلطة.
الخاصة
واألنشطة
والمبادرات
اعتماد الخدمات والمشاريع والبرامج
ِ
ّ
ُ
ُّ
المتعلِّقة بتنظيم العمل
للسلطة ،والقرارات واللوائح واألنظِ مة ُ
اعتماد الهيكل التنظيمي ُّ

.4

السلطة إلى
إقرار مشروع ُ
للسلطة وحسابها الختامي ،ورفعِ هما من قبل ُّ
الموازنة السنو يّة ُّ

.5

السلطة ،ورفعها من قبل
إقرار ال ُّرسوم والبدالت الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها ُّ
السارية.
الم
ّ
السلطة للجهات ُ
ختصة في اإلمارة العتمادِها وفقا ً للتشريعات ّ
ُّ

.3

.6

فيها من النّواحي اإلداريّة والماليّة والفنّية ،بما في ذلك نظام ُ
شؤون الموارد البشريّة
لم ّ
السلطة.
ُ
وظفي ُّ

ختصة في اإلمارة العتمادِهما.
الم
ّ
الجهات ُ

السلطة ،بما ال يتعارض
اعتماد خطط وبرامج التمويل واالقتراض الالزمة لتسيير أعمال ُّ

.7

السارية في اإلمارة.
مع التشريعات ّ
تعيين ُم ِّ
دققي الحِ سابات وتحديد أتعابِهم في بداية ُكل سنة ماليّة.

.9

اعتماد مشاريع ّ
والخاصة ،واستقطاب ال ُّرعاة لتمويل البرامج
الشرا كات مع الجهات العا ّمة
ّ

.8

السلطة ،وآليّة االستفادة من عوائد االستثمار في المجاالت
اعتماد أوجه استثمار أموال ُّ
السارية في اإلمارة.
السلطة ،بما يتوافق مع التشريعات ّ
والمشاريع والبرامج التي تُقدِّمها ُّ
السلطة.
والمشاريع
ُ
والمبادرات التي تُن ِّفذها ُّ

 .10أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكلي ُفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة لل ّرئيس
ج -لل ّرئيس تفويض أي من الصالحيّات المنوطة به ُ
التنفيذي ،على أن يكون هذا التفويض ّ
ومحدّداً.
خطيا ً ُ
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تعيين ال ّرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة ()9

توصية ال ّرئيس.
للسلطة رئيس تنفيذي يُعيّن بمرسوم يُص ِد ُره الحاكم ،بنا ًء على
ِ
أ -يكون ُّ
السلطة وفقا ً ألحكام هذا القانون
ب -يتولّى ال ّرئيس التنفيذي تحت إشراف ال ّرئيس ُم ِه ّمة إدارة ُّ
السارية في اإلمارة ،واإلشراف على تحقيق أهداف
والقرارات ّ
الصادرة ُ
بموجبه والتشريعات ّ
السلطة ،ويكون له على وجه ُ
الخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية:
ُّ

.1

للسلطة ،ورفعها
السياسة العا ّمة والخطط اإلستراتيجية والتطويريّة واالستثماريّة ُّ
اقتراح ِّ
ّ
كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذِها واإلشراف عليها بعد
إلى الرئيس العتمادِها ،واتخاذ
اعتِمادها.

.2
.3

المعتمدة ،واعتماد
السياسة العا ّمة والخطط اإلستراتيجية والتطويريّة واالستثماريّة ُ
تنفيذ ِّ

السياسة والخطط.
سهم في تنفيذ تلك ِّ
الخطط التشغيليّة التي تُ ِ
الم ّ
ختصة في اإلمارة ،ورفعه إلى
الم
ّ
خطط العام للمدينة بالتنسيق مع الجهات ُ
اقتراح ُ

الرئيس العتماده.

.4

السلطة ،ورفعها إلى
المبادرات والبرامج والمشاريع
ِ
إقرار ُ
واألنشطة ذات العالقة بعمل ُّ

.5

السلطة من تحقيق االستقالل
تطوير ُ
ومتابعة تنفيذ الخطط االستثماريّة الهادفة إلى تمكين ُّ
المالي الكامل والتمويل ّ
الذاتي لبرا ِمجها ومشروعاتها ،على النّحو الذي يُم ِّكنها من تحقيق

الرئيس العتمادها ،واإلشراف على تنفيذها.

.6

االستدامة الماليّة.
السلطةُ ،متض ِّمنا ً التقارير
السنوي حول تنفيذ إستراتيجيات وخطط وأهداف ُّ
إعداد التقرير ّ
ناسبا ً بشأنها.
الماليّة وتقارير األداء ،ورفعه إلى الرئيس للتوجيه بما يراه ُم ِ

.7

السلطة ،ورفعها إلى ال ّرئيس إلقرارها ،تمهيدا ً
اقتراح ال ُّرسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها ُّ

.8

للسلطة ،ورفعه إلى ال ّرئيس العتماده.
اقتراح الهيكل التنظيمي ُّ
السلطة من النّواحي اإلداريّة
اقتراح القرارات واللوائح واألنظِ مة ُ
المتعلِّقة بتنظيم العمل في ُّ
لم ّ
والماليّة والفنّية ،بما في ذلك نظام ُ
السلطة ،ورفعها إلى
شؤون الموارد البشريّة ُ
وظفي ُّ

.9

السارية.
الم
ّ
العتمادها من الجهات ُ
ختصة في اإلمارة وفقا ً للتشريعات ّ

ال ّرئيس العتمادها.

ؤسسات داخل المدينة.
الم ّ
 .10اعتماد قواعِ د وإجراءات تسجيل وترخيص ُ
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للسلطة وحسابها الختامي ،ورفعِ هما إلى الرئيس إلقرارهما،
 .11إعداد مشروع ُ
الموازنة السنو يّة ُّ
السارية.
الم
ّ
تمهيدا ً العتمادِهِ ما من الجهات ُ
ختصة في اإلمارة وفقا ً للتشريعات ّ
ومراقبة أدائه من النّواحي اإلداريّة والفنّية والماليّة،
للسلطةُ ،
 .12اإلشراف على الجهاز التنفيذي ُّ
السلطة وفقا ً للوائح والتشريعات المعمول بها لديها
وتعيين الكوادر الالزمة لتسيير أعمال ُّ
في هذا الشأن.

السلطة ،ورفعها إلى
 .13اقتراح خطط وبرامج التمويل واالقتراض الالزمة لتسيير أعمال ُّ
ال ّرئيس العتمادها.

ؤسسات
بالسلطة لدى البنوك والمصارف
الخاصة
 .14فتح وإدارة وإغالق الحسابات
والم ّ
ّ
ُ
ُّ
السارية في اإلمارة.
الماليّة ،بما يتوافق مع التشريعات ّ
والم ّ
لمعاونتِه في أداء مها ِّمه ،سوا ًء من
 .15تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة
ؤقتة ُ
ُ
ُم ّ
السلطة أو من غيرهم ،وتحديد مهام وصالحيّات تلك اللجان وفرق العمل.
وظفي ُّ
المعامالت الماليّة في حدود ما ت ُنص عليه األنظِ مة واللوائح الماليّة المعمول بها في
 .16اعتماد ُ
السارية في اإلمارة.
السلطة والتشريعات ّ
ُّ
ُ
التعاقد مع ُ
والمستشارين وتحديد وصرف أتعابِهم ،وفقا ً للوائح المعمول بها لدى
الخبراء
.17
ُ
السارية في اإلمارة.
السلطة والتشريعات ّ
ُّ

العقود واالتفاقيّات الالزمة لتحقيق أهدافها.
السلطة أمام الغير ،وإبرام ُ
 .18تمثيل ُّ

ُ
تفويضه
السلطة ،ويتم تكلي ُفه أو
 .19أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف ُّ
بها من ال ّرئيس.

بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى
ج -لل ّرئيس التنفيذي تفويض أي من صالحيّاته المنوطة به ُ
السلطة ،على أن يكون هذا التفويض ّ
أي من ُم ّ
خطيا ً و ُمحدّداً.
وظفي ُّ

للسلطة
الجهاز التنفيذي ُّ
المادة ()10

الم ّ
وظفين اإلداريين والماليين والفنّيين.
للسلطة من عدد من ُ
أ -يتك ّون الجهاز التنفيذي ُّ
ب -تُحدّد ُحقوق وواجبات ُم ّ
السلطة وسائر ُ
بموجب نظام خاص يُص ِد ُره
شؤونهم الوظيفيّةُ ،
وظفي ُّ
ال ّرئيس في هذا الشأن.
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للسلطة
الموارد المال ّية ُّ
المادة ()11

للسلطة ِم ّما يلي:
تتك ّون الموارد الماليّة ُّ

.1

.2
.3
.4

أ-

الحكومة.
الم ّ
خصصة لها من ُ
األموال المنقولة وغير المنقولة ُ

ألنشطتها وتقديم خدماتها.
السلطة نظير ُمزاولتها
ِ
ال ُّرسوم والبدالت الماليّة التي تستوفيها ُّ
السلطة ألموالها.
العوائد ُ
المتح ِّققة نتيجة استثمار ُّ
والهبات والتب ُّرعات وأي موارد أخرى يُوافِق عليها ال ّرئيس.
المنح
ِ
ِ

السلطة
ميزان ّية وحسابات ُّ
المادة ()12

للسلطة ميزانيّة ُمستقِلّة ،تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.
تكون ُّ

المحاسبة التجاريّة ،وفقا ً للمعايير
السلطة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ ُ
ب -تُطبِّق ُّ
المتعارف عليها في هذا الشأن.
الدوليّة ُ

للسلطة في اليوم األ ّول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من
السنة الماليّة ُّ
ج -تبدأ ّ
السنة الماليّة األولى من تاريخ العمل بهذا القانون،
شهر ديسمبر من ُكل سنة ،على أن تبدأ ّ
السنة التالية.
وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من ّ

السلطة
التعاون مع ُّ
المادة ()13

على ّ
السلطة ،وتزويدها بالبيانات والمعلومات
كافة الجهات ُ
الحكوميّة في اإلمارة التعاون التّام مع ُّ
والمستندات والدِّراسات التي تطلُبها ،والتي تراها الزمة لتمكينها من تحقيق أهدافها
واإلحصائيّات
ُ

السارية
بموجب هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
والقيام بالمهام المنوطة بها ُ
بمقتضاه والتشريعات ّ

في اإلمارة.

األنشطة واألعمال المحظورة
ِ
المادة ()14

األنشطة واألعمال التّالية داخل المدينة:
تُحظر ُممارسة أي من
ِ
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.1

الم ّ
رخصة أو مع التشريعات
للم ّ
ؤسسات ُ
أي عمل أو نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح ُ

.2

أي عمل أو نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو اآلداب العا ّمة.

السارية في اإلمارة.
ّ

المص ّرحة والمحظورة
السلع ُ
ِّ
المادة ()15

السلع من جميع المصادر إلى المدينة ،سوا ًء كانت وطنيّة أو أجنبيّة.
أ -يُص ّرح بدُخول ِّ
السلع التالية إلى المدينة أو اإلتجار
ب -على ال ّرغم ِم ّما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،يُحظر إدخال ِّ
بها داخلها أو تداولها:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

الفاسدة.
السلع
ِ
ِّ

السلع التي تُخالِف قوانين حماية الملكيّة التجاريّة والصناعيّة واألدبيّة والفنّية والفكريّة،
ِّ
المتعلِّقة بالعالمات التجاريّة وبراءات
المخالِفة للقوانين والقواعد ُ
السلع ُ
بما في ذلك ِّ
وحقوق ّ
الطبع والتصميم.
االختراع ُ

الحكومة حظرها.
السلع التي تُق ِّرر الدّولة أو ُ
ِّ
السلع التي تحمل نُصوصا ً أو ُرسومات أو زخارف أو عالمات أو أشكال تتعارض مع
ِّ

ُمعتقدات وتعاليم ومفاهيم األديان السماو يّة أو تُخالِف النِّظام العام أو اآلداب العا ّمة.
ّ
ختصة في اإلمارة.
الم
السلع
ّ
بموجب ترخيص من الجهات ُ
والذخائر الحربيّة ،إال ما كان منها ُ
ِّ

والمنتجات التي يُ َ
السارية.
السلع والخدمات
حظر تداولها في الدّولة ُ
ُ
بموجب التشريعات ّ
ِّ

الجمرك ّية
اإلعفاءات ُ
أ-

المادة ()16

المط ّورة فيها من ال ُّرسوم
السلع الواردة إلى المنطقة ُ
المنتجة أو ُ
المصنّعة أو ُ
الح ّرة أو ُ
تُعفى ِّ
الجمركيّة ،وال تُستوفى عنها أي ُرسوم ُجمركيّة عند تصديرها إلى خارج الدّولة.
ُ

المستخدمة في أي عمليّات داخلهاُ ،معفاة
السلع المحفوظة
والمخ ّزنة في المنطقة ُ
الح ّرة أو ُ
ُ
ب -تكون ِّ
الجمركيّة.
من ال ُّرسوم ُ
الجمركيّة في اإلمارة ،كأنّها ُمستوردة من
الح ّرة إلى المنطقة ُ
المصدّرة من المنطقة ُ
السلع ُ
ج -تُعتبر ِّ
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الجمركيّة المعمول بها
الجمركيّة وفقا ً ألحكام التعرفة ُ
الخارج أل ّول م ّرة ،وتُستوفى عنها ال ُّرسوم ُ

في هذا الشأن.

الصفر
نسبة ِّ
المادة ()17

الم ّ
رخصة العا ِملة في
الم ّ
ؤسسات ُ
السارية في الدّولة ،تخضع ُ
مع عدم اإلخالل بالتشريعات الضريبيّة ّ
لمدّة ( )50خمسين عاماً ،تبدأ
الم ّ
ؤسسات لنسبة ِّ
المنطقة ُ
الصفر ُ
الح ّرة واألفراد العا ِملون في هذه ُ

لمدّة ُمماثِلة بقرار من الحاكم ،وذلك
المدّة قابلة للتمديد ُ
من تاريخ العمل بهذا القانون ،وتكون هذه ُ

بالنِّسبة إلى ما يلي:
.1
.2

جميع ّ
الح ّرة.
الضرائب ،بما فيها ضريبة الدّخل ،وذلك فيما يتعلّق بعمليّاتهم داخل المنطقة ُ
ّ
الضرائب المفروضة على تحويالت األصول أو األرباح أو ال ّرواتب أو األجور إلى أي طرف خارج
الم ّ
رخصة أو تقسيمها أو تغيير
الم ّ
المنطقة ُ
ؤسسات ُ
الح ّرة ،وكذلك األرباح النّاتجة عن اندماج ُ

شكلها القانوني.

القيود على تحويل رأس المال أو األرباح أو األجور
المادة ()18

والمعاهدات الدوليّة التي تكون الدّولة طرفا ً فيها
السارية واالتفاقيّات
ُ
مع عدم اإلخالل بالتشريعات ّ

الم ّ
الح ّرة واألفراد
السلطة،
والم ّ
أو ُمنض ّمة إليها ،تُعفى ُم ّ
رخصة العا ِملة في المنطقة ُ
ؤسسات ُ
ُ
ؤسسات ُّ
ؤسسات ،من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو األرباح أو األجور بأي ُعملة
الم ّ
العا ِملون في هذه ُ

لمدّة ( )50خمسين عاما ً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون،
إلى أي جهة خارج المنطقة ُ
الح ّرة ،وذلك ُ
لمدّة ُمماثِلة بقرار من الحاكم.
المدّة ُ
ويجوز تمديد هذه ُ

المقيِّدة للملك ّية
اإلجراءات ُ
المادة ()19

الم ّ
رخصة وأموالها وأموال العا ِملين فيها ألي إجراءات تأميميّه أو ُمقيِّدة للملكيّة
الم ّ
ؤسسات ُ
ال تخضع ُ
الخاصة ،طيلة ُمدّة عملها في المدينة.
ّ
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الم ّ
رخصة
الم ّ
ِ
ؤسسات ُ
العاملون في ُ
المادة ()20

الم ّ
رخصة تعيين أو استخدام من تشاء في أعمالها ،على أال يكون هؤالء من رعايا أي بلد
للم ّ
ؤسسات ُ
ُ
سياسيّا ً أو اقتصاديّا ً من الدّولة.
ُمقاطع ِ

اإلعفاء من ُ
الخضوع لبعض التشريعات
المادة ()21

الم ّ
الح ّرة للتشريعات
الم ّ
رخصة فيما يتعلّق بعمليّاتها داخل المنطقة ُ
ؤسسات ُ
السلطة أو ُ
ال تخضع ُّ
للسلطات والصالحيّات الدّاخلة ضمن اختصاص
المتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة االقتصاد
ُ
والسياحة ،أو ُّ
ِّ

والسالمة العا ّمة والبيئة وال ّرقابة الغذائيّة،
بالصحة
المتعلِّقة
ِّ
أي ِمن ُهما ،و يُستثنى من ذلك التشريعات ُ
ّ
ً
الح ّرة.
وكذلك التشريعات التي ت ُنص
صراحة على تطبيق أحكامها داخل المناطق ُ

ّ
والشركات
ؤسسات
الم ّ
تأسيس ُ
المادة ()22

ّ
بموجب األنظِ مة والقرارات
ؤسسات الفرديّة
الم ّ
والشركات التجاريّة داخل المنطقة ُ
الح ّرة ُ
يتم تأسيس ُ
ّ
والشركات شخص واحد أو أ كثر ،سوا ًء
ؤسسات
الم ّ
السلطة ،ويجوز أن يمتلِك هذه ُ
ُ
المعتمدة لدى ُّ
كان شخصا ً طبيعيّا ً أو اعتباريّاً ،وسوا ًء كان من ُمواطني الدّولة أو من غيرهم.

ؤسسات وأف ُر ِعها
الم ّ
ترخيص ُ
أ-

المادة ()23

الح ّرة ،ما لم ي ُكن ُم ّ
رخصا ً له بذلك من
ال يجوز ألي شخص أو جهة ُممارسة أي نشاط في المنطقة ُ
السلطة.
ُّ

الح ّرة ،وتنظيم ّ
كافة القواعد التي تُ ِّ
نظم أعمالها ،بما
الم ّ
ؤسسات للعمل في المنطقة ُ
ب -يتم ترخيص ُ
في ذلك تأسيسها وتسجيلها ،وتحديد ُّ
الخاصة
الشروط والقواعد التي تح ُكمها ،ووضع األنظِ مة
ّ
يعتمدُه ال ّرئيس في هذا الشأن.
بموجب نظام خاص
ِ
بتصفِيتها ،وأي أمور أخرى تتعلّق بهاُ ،
الح ّرة ،وتنظيم ّ
ج -يتم ترخيص أف ُرع ّ
كافة القواعد التي
الشركات
والم ّ
ؤسسات للعمل في المنطقة ُ
ُ
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د-

تُ ِّ
يعتمدُه ال ّرئيس في هذا الشأن.
بموجب نظام خاص
ِ
نظم أعمالهاُ ،

الم ِّ
توفرة
للسلطة االستعانة بالجهات ُ
الحكوميّة في اإلمارة واالستفادة من البرا ِمج واألنظِ مة ُ
يجوز ُّ
ناسباً ،ويتم تطبيق
السلطة ُم ِ
الم ّ
لديها لترخيص ُ
ؤسسات للعمل في المدينة وذلك حسبما تراه ُّ
السارية داخل المدينة ،وتُعتبر ال ُّرخص الممنوحة لتلك
تلك البرا ِمج واألنظِ مة وفقا ً للوائح ّ
السلطة.
الم ّ
ؤسسات بالتعاون مع الجهات ُ
ُ
الحكوميّة المعنيّة وكأنّها صادرة عن ُّ

الم ّ
رخصة
الم ّ
ؤسسات ُ
التزامات ُ
أ-

المادة ()24

الم ّ
الح ّرة أن تذ ُكر بجانب اسمها في جميع
الم ّ
رخصة العا ِملة داخل المنطقة ُ
ؤسسات ُ
على ُ
ؤسسة منطقة ُح ّرة،
ُمعامالتهاُ ،
ومراسالتها ،ومطبوعاتها ،أنّها ُم ّ
وعقودها ،وإعالناتها ،وفواتيرهاُ ،

ّ
والشكل القانوني الذي اتخذته.

الم ّ
الح ّرة مسؤوال ً في جميع أمواله المنقولة
الم ّ
رخصة العا ِملة داخل المنطقة ُ
ؤسسة ُ
ب -يُعتبر مالك ُ
الم ّ
بحكم الفقرة (أ) من هذه
الم ّ
رخصة ،في حال عدم التزامه ُ
ؤسسة ُ
وغير المنقولة عن التزامات ُ
المادة.

التنا ُزل عن الترخيص
المادة ()25

الم ّ
السلطة ألي طرف أو جهة
الم ّ
رخصة التنا ُزل عن الترخيص ّ
ؤسسات ُ
يُحظر على ُ
الصادر لها من ُّ
ّ
المسبقة على ذلك.
السلطة
أخرى ،دون ُ
الخطية ُ
الحصول على ُموافقة ُّ

تح ُّمل المسؤول ّية
أ-

المادة ()26

ؤسسات
السلطة أو ُم ّ
ال تكون ُ
الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من ُّ

السلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذه الدّيون أو االلتزامات.
السلطة ،وتكون ُّ
ُّ

الم ّ
رخصة
الم ّ
ؤسسات ُ
المخ ّولين من قِبلها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات ُ
السلطة أو ُ
ب -ال تكون ُّ
أو العا ِملين فيها.
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اإلعفاء من المسؤول ّية
المادة ()27

باستثناء حاالت الغش والخطأ الجسيم ،ال يكون ال ّرئيس أو ال ّرئيس التنفيذي أو أي من ُم ّ
وظفي
للسلطة وعمليّاتها ،مسؤولين من النّاحية المدنيّة عن أي فعل يقومون به أو
السلطة أثناء إدارتِهم ُّ
ُّ

السلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو
ترك يرتكِبونه فيما يتّ ِ
صل بهذه اإلدارة ،وتكون ُّ

الترك.

الئحة الجزاءات اإلداريّة
المادة ()28

المق ّررة على ُمخالفة أي من أحكام هذا القانون والقرارات
يُصدِر ال ّرئيس الئحة تُحدِّد الجزاءات اإلداريّة ُ

السلطة ،كما تُحدِّد هذه الالئحة الجهة
بموجبِه ،أو ألي بند من بنود الترخيص ّ
ّ
الصادرة ُ
الصادر عن ُّ
المخ ّولة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.
ُ

الضبط ّية القضائ ّية
أ-

المادة ()29

لم ّ
بتسميتهم قرار من ال ّرئيس التنفيذي ،صفة الضبطيّة
السلطة الذين يصدُر
ِ
تكون ُ
وظفي ُّ
بموجبه،
بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
القضائيّة في إثبات األفعال التي تُرتكب ُ

الم ّ
رخصة واألفراد العا ِملين فيها،
الم ّ
ؤسسات ُ
ويكون ل ُهم في سبيل ذلك ال ّرقابة واإلشراف على ُ
األنشطة واألعمال التي تتم ُمزاولتها داخل المدينة ،وتحرير محاضر ّ
الضبط الالزمة،
وعلى
ِ
واالستعانة بأفراد ُّ
الشرطة عند االقتضاء.

المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا ً ألحكام القانون
ب -يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة ُ
بموجبه.
المشار إليه والقرارات ّ
الصادرة ُ
رقم ( )8لسنة ُ 2016

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة ()30

يُصدِر ال ّرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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اإللغاءات

المادة ()31

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

والسريان
النّشر
ّ
المادة ()32

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة ،و يُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ  7يوليو 2022م
المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  8ذو الحجة 1443هـ
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ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

---

---

US

---

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻭ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍء ﻳﺮﺟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ) ﺧﺮﻳﻄﺘﻲ (.

.ﻳﺘﺤﻤﻞﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ

ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ = )  (30ﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺠﺎﻭﺭ

ﺍﻻﺭﺽ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ

ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
Remarks

ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩ
Setback

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
Parking

ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
Height

ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
Usage

US

---

ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻄﺒﻮﻏﺮﺍﻓﻲ
TOPOGRAPHIC MAP

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
GENERAL AREA

Compensation Area
The information is applicable as long as it does not conflict with other approved planning regulations, and should always be reviewed for validity. Upon selling or purchasing
Be Built
please use Dubai Municipality Unified Application (Kharetati).
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ – ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﺑﻲ
Prepared by: midadi
Information displayed in Unified Site Plan from central geographical repository for all lands in Dubai - GIS Center in Dubai Municipality

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎء
265157.07
NIL SQ.M
SQ.M
Balance Area Can

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ  :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺑﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
Owner : DUBAI FINANCIAL SUPPORT FUND

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ )ﺭﻣﺰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ( ﻟﻌﺮﺽ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻹﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ – SITE PLAN

ﺭﻗﻢ ﺍ ﻷﺭ ﺽ
Parcel ID

5910130

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
Community

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲﺍﻷﻭﻟﻰ
JABAL ALI FIRST

ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
Authority

ﻣﺮﺟﻊﺩ ﺍﺋ ﺮﺓ ﺍ ﻷﺭ ﺍﺿ ﻲ
DLD Ref Number

275
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مرسوم رقم ( )26لسنة 2022
بشأن

سلطة مدينة إ كسبو دبي
نقل ملك ّية قطعة أرض إلى ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

		
محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صندوق دبي للدّعم المالي وتعديالته،
بعد االطالع على القانون رقم ( )24لسنة  2009بشأن إنشاء ُ
وعلى القانون رقم ( )14لسنة  2022بإنشاء مدينة إ كسبو دبي،

صندوق دبي للدّعم المالي،
وعلى المرسوم رقم ( )39لسنة  2009بشأن نقل ملكيّة أراضي إلى ُ

نرسم ما يلي:

نقل الملك ّية
المادة ()1

صندوق دبي للدّعم
تُنقل ملكيّة قطعة األرض رقم ( )5910130الواقعة بمنطقة جبل علي األولى ،من ُ

سلطة مدينة إ كسبو دبي.
المالي إلى ُ

الحقوق وااللتزامات
ُ
المادة ()2

للصندوق على قطعة األرض
صندوق دبي للدّعم المالي ،في ُكل ما ُّ
تحل ُ
سلطة مدينة إ كسبو دبي محل ُ

المشار إليها في المادة ( )1من هذا المرسوم -وما عليها من بناء -من ُحقوق وما عليها من التزامات.
ُ

تنفيذ المرسوم
المادة ()3

على بلديّة دبي ودائرة األراضي واألمالكُ ،ك ّ
ل في ُحدود اختصاصه ،اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام

هذا المرسوم.

 16ذو الحجة  1443هـ

 15يوليو  2022م
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السريان والنّشر
ّ
المادة ()4

صدوره ،و يُنشر في الجريدة الرسميّة.
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُ

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ  7يوليو 2022م
المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  8ذو الحجة 1443هـ
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Total Area

309718.02
SQ.M

Request Ref: SAPS-13122021-37176

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ
Owner

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
Remarks

Affected Area

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ
44560.95
SQ.M

PLEASE SCAN THE QR CODE TO VIEW THE INFRASTRUCTURE MAP, SITE
PLAN DIGITAL COPY, DIMENSIONS FILE AND OTHER INFORMATION.

ﻣﺴﺎﺣﺔﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻛﺜﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺔﺍﺭﺗﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺔ
ﻣﻦ%20
NIL SQ.M
Sikka Setback

US

US

US

ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

---

---

US

---

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻭ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍء ﻳﺮﺟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ) ﺧﺮﻳﻄﺘﻲ (.

.ﻳﺘﺤﻤﻞﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ

ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ = )  (30ﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺠﺎﻭﺭ

ﺍﻻﺭﺽ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ

ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
Remarks

ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩ
Setback

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
Parking

ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
Height

ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
Usage

US

---

ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻄﺒﻮﻏﺮﺍﻓﻲ
TOPOGRAPHIC MAP

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
GENERAL AREA

Compensation Area
The information is applicable as long as it does not conflict with other approved planning regulations, and should always be reviewed for validity. Upon selling or purchasing
Be Built
please use Dubai Municipality Unified Application (Kharetati).
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ – ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﺑﻲ
Prepared by: midadi
Information displayed in Unified Site Plan from central geographical repository for all lands in Dubai - GIS Center in Dubai Municipality

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎء
265157.07
NIL SQ.M
SQ.M
Balance Area Can

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ  :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺑﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
Owner : DUBAI FINANCIAL SUPPORT FUND

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺴﺢ )ﺭﻣﺰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ( ﻟﻌﺮﺽ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻹﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ – SITE PLAN

ﺭﻗﻢ ﺍ ﻷﺭ ﺽ
Parcel ID

5910130

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
Community

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲﺍﻷﻭﻟﻰ
JABAL ALI FIRST

ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
Authority

ﻣﺮﺟﻊﺩ ﺍﺋ ﺮﺓ ﺍ ﻷﺭ ﺍﺿ ﻲ
DLD Ref Number
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مرسوم رقم ( )27لسنة 2022
بتعيين

سلطة مدينة إ كسبو دبي
رئيس ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

		
محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )14لسنة  2022بإنشاء مدينة إ كسبو دبي،

نرسم ما يلي:

السلطة
تعيين رئيس ُّ
المادة ()1

لسلطة مدينة إ كسبو دبي.
يُعيّن ُ
س ُمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيسا ً ُ

والسريان
النّشر
ّ
المادة ()2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة ،و يُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ  7يوليو 2022م
الموافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  8ذو الحجة 1443هـ
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مرسوم رقم ( )28لسنة 2022
بتعيين

لسلطة مدينة إ كسبو دبي
ال ّرئيس التنفيذي ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

		
محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )14لسنة  2022بإنشاء مدينة إ كسبو دبي،

سلطة مدينة إ كسبو دبي،
وعلى المرسوم رقم ( )27لسنة  2022بتعيين رئيس ُ
السلطة،
وبنا ًء على
ِ
توصية رئيس ُّ

نرسم ما يلي:

تعيين ال ّرئيس التنفيذي
المادة ()1

لسلطة مدينة إ كسبو دبي.
تُعيّن معالي /ريم بنت إبراهيم الهاشمي ،رئيسا ً تنفيذيّا ً ُ

والسريان
النّشر
ّ
المادة ()2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة ،و يُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ  7يوليو 2022م
الموافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  8ذو الحجة 1443هـ
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