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المجلس التنفيذي
قرارات

قرار المجلس التنفيذي رقم )42( لسنة 2022 بشأن نقل وتعيين مستشار في بلدية دبي.  -

قرار المجلس التنفيذي رقم )44( لسنة 2022 بشأن تكليف موظف للقيام بمهام المدير   -

التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي.

قرار المجلس التنفيذي رقم )45( لسنة 2022 بشأن تكليف موظف بالقيام بمهام المدير   -

التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسالمة ببلدية دبي.

المرافق  2022 بتعيين مدير تنفيذي لمؤسسة  التنفيذي رقم )46( لسنة  المجلس  قرار   -

العامة ببلدية دبي.

المدير  بمهام  للقيام  ندب موظف  بشأن   2022 لسنة   )47( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار   -

التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي ببلدية دبي.

قرار المجلس التنفيذي رقم )48( لسنة 2022 بنقل وتعيين مدير تنفيذي لقطاع التخطيط   -

والحوكمة ببلدية دبي.

قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2022 بنقل وتعيين مدير تنفيذي لقطاع خدمات   -

الدعم المؤسسي ببلدية دبي.
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الــــــســــــنــــــــــة 56        الـــــــعـــــــــدد 579        4 أغسطس 2022 م        6 محرم 1444 هـ 5

قرار المجلس التنفيذي رقم )42( لسنة 2022

بشأن

نقل وتعيين ُمستشار في بلديّة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )9( لسنة 2017 بنقل وتعيين ُمساِعد ُمدير عام بلديّة دبي لقطاع 

الّدعم الُمؤّسسي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

قررنا ما يلي:
نقل الُمدير التنفيذي

المادة )1(
يُنقل السّيد/ أحمد عبيد محمد علي الفالسي، الُمدير التنفيذي لقطاع الّدعم الُمؤّسسي في بلديّة 

التي  الوظيفيّة  واالمتيازات  اإلجمالي  براتِبه  احتفاِظه  مع  البلديّة،  عام  لُمدير  ُمستشاراً  ويُعيّن  دبي، 

يحصل عليها بُموجب القانون رقم )8( لسنة 2021 الُمشار إليه والقرارات الّصاِدرة بُموجبِه.



67 محرم 1444 هـ        4 أغسطس 2022 م        الـــــــعـــــــــدد 579        الــــــســــــنــــــــــة 56 6

الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ



الــــــســــــنــــــــــة 56        الـــــــعـــــــــدد 579        4 أغسطس 2022 م        6 محرم 1444 هـ 7

قرار المجلس التنفيذي رقم )44( لسنة 2022

بشأن 

تكليف ُموّظف للقيام بمهام الُمدير التنفيذي

لُمؤّسسة تنظيم وترخيص المباني ببلديّة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لُحكومة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

قررنا ما يلي:
التكليف بمهام الُمدير التنفيذي

المادة )1(
تُكلّف السّيدة/ مريم عبيد حميد المهيري، بالقيام بمهام الُمدير التنفيذي لُمؤّسسة تنظيم وترخيص 

المباني ببلديّة دبي، وذلك لُمّدة )6( ستة أشُهر قابلة للتمديد.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )45( لسنة 2022

بشأن 

تكليف ُموّظف بالقيام بمهام الُمدير التنفيذي

حة والّسالمة ببلديّة دبي لُمؤّسسة البيئة والصِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لُحكومة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

قررنا ما يلي:
التكليف بمهام الُمدير التنفيذي

المادة )1(
تُكلّف السّيدة/ علياء عبدالرحيم عبدهللا الهرمودي، بالقيام بمهام الُمدير التنفيذي لُمؤّسسة البيئة 

حة والّسالمة ببلديّة دبي، وذلك لُمّدة )6( ستة أشُهر قابلة للتمديد. والصِّ
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )46( لسنة 2022

بتعيين

ُمدير تنفيذي لُمؤّسسة المرافق العاّمة ببلديّة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

قررنا ما يلي:
تعيين الُمدير التنفيذي

المادة )1(
يُعين السّيد/ بدر أحمد حسن أنوهي، ُمديراً تنفيذيّاً لُمؤّسسة المرافق العاّمة في بلديّة دبي، ويُمنح 

درجة ُمدير تنفيذي وفقاً ألحكام القانون رقم )8( لسنة 2021 الُمشار إليه والقرارات الّصادرة بُموجبه.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ



الــــــســــــنــــــــــة 56        الـــــــعـــــــــدد 579        4 أغسطس 2022 م        6 محرم 1444 هـ 13

قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2022

بشأن

ندب ُموّظف للقيام بمهام الُمدير التنفيذي

حي ببلديّة دبي لُمؤّسسة النِّفايات والّصرف الصِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي
 

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لُحكومة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

 

قررنا ما يلي:
ندب الُموّظف

المادة )1(
رق في هيئة   يُندب السّيد/ عادل محمد طيب المرزوقي، ُمدير إدارة حرم الّطريق بُمؤّسسة الُمرور والطُّ

حي ببلديّة دبي،  رق والُمواصالت، للقيام بمهام الُمدير التنفيذي لُمؤّسسة النِّفايات والّصرف الصِّ الطُّ

وذلك لُمّدة )6( ستّة أشُهر قابلة للتمديد.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )48( لسنة 2022

بنقل وتعيين

ُمدير تنفيذي لقطاع التخطيط والحْوكمة ببلديّة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2016 بتعيين الُمدير التنفيذي لقطاع اإلستراتيجية 

رق والُمواصالت، والحْوكمة الُمؤسسيّة في هيئة الطُّ

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

قررنا ما يلي:
نقل وتعيين الُمدير التنفيذي

المادة )1(
يُنقل السّيد/ ناصر حمد خليفة أبوشهاب، الُمدير التنفيذي لقطاع اإلستراتيجية والحْوكمة الُمؤسسيّة 

رق والُمواصالت، ويُعيّن ُمديراً تنفيذيّاً لقطاع التخطيط والحْوكمة في بلديّة دبي، ويُمنح درجة  بهيئة الطُّ

ُمدير تنفيذي وفقاً ألحكام القانون رقم )8( لسنة 2021 الُمشار إليه والقرارات الّصادرة بُموجبه، مع 

احتفاِظه بُحقوِقه الُمكتسبة.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2022

بنقل وتعيين

ُمدير تنفيذي لقطاع خدمات الّدعم الُمؤّسسي ببلديّة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2015 بتعيين الُمدير التنفيذي لُمؤّسسة ُحكومة دبي 

الذكيّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

قررنا ما يلي:
نقل وتعيين الُمدير التنفيذي

المادة )1(
بهيئة  الذكيّة  دبي  ُحكومة  لُمؤّسسة  التنفيذي  الُمدير  لوتاه،  حسين  العباس  وسام  السّيد/  يُنقل 

دبي الرقميّة، ويُعيّن ُمديراً تنفيذيّاً لقطاع خدمات الّدعم الُمؤّسسي في بلديّة دبي، ويُمنح درجة ُمدير 

مع  بُموجبه،  الّصادرة  والقرارات  إليه  الُمشار   2021 لسنة   )8( رقم  القانون  ألحكام  وفقاً  تنفيذي 

احتفاِظه بُحقوِقه الُمكتسبة.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ
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