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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني 

ب�ش�أن  ل�شنة 2006  الق�نون رقم )7(  اأحك�م  بتعديل بع�ض  ل�شنة 2019  -  ق�نون رقم )7( 
الت�شجيل العق�ري يف اإم�رة دبي.

مرا�سيم 
�شوم والغرام�ت يف  -  مر�شوم رقم )27( ل�شنة 2019 ب�ش�أن التخفي�ض والإعف�ء من بع�ض الرُّ

اإم�رة دبي.
-  مر�شوم رقم )28( ل�شنة 2019 ب�ش�أن ُمب�درات حتفيز النُّمو القت�ش�دي يف اإم�رة دبي.

-  مر�شوم رقم )29( ل�شنة 2019 ب�ش�أن اإحل�ق بع�ض قطع الأرا�شي مبركز دبي التج�ري 
الع�ملي.

لال�شتثم�رات  دبي  ُموؤ�ّش�شة  اإدارة  جمل�ض  بت�شكيل   2019 ل�شنة   )30( رقم  -  مر�شوم 
احُلكومّية.

-  مر�شوم رقم )31( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�ض اأمن�ء مركز دبي للتحكيم الّدويل.
-  مر�شوم رقم )32( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�ض اأمن�ء مركز الإم�رات للتحكيم البحري.
-  مر�شوم رقم )33( ل�شنة 2019 بت�شكيل اللجنة الُعلي� للتخطيط العق�ري يف اإم�رة دبي.

قرارات
-  قرار رقم )17( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�ض اأمن�ء ج�ئزة دبي التقديرّية خلدمة املُجتمع.
-  قرار رقم )18( ل�شنة 2019 ب�ش�أن اإ�ش�فة بع�ض الأرا�شي اإلى من�طق متلُّك غري املُواطنني 

للعق�رات يف اإم�رة دبي.
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قانون رقم )7( ل�سنة 201٩
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 200٦

ب�ساأن
الت�سجيل العقاري يف اإمارة دبي

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

 1985 ل�شنة   )5( رقم  الحت�دي  ب�لق�نون  ال�ش�در  املدنّية  املُع�مالت  ق�نون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )7( ل�شنة 2006 ب�ش�أن الت�شجيل العق�ري يف اإم�رة دبي،

ُن�سدر القانون التايل:
املادة املُ�ستبدلة

املادة )1(
ُي�شتبدل بن�ض امل�دة )9( من الق�نون رقم )7( ل�شنة 2006 املُ�ش�ر اإليه، الن�ض الت�يل:

الت�سجيل
املادة )٩(

اأو  اإن�ش�ء حق عق�ري  ف�ت التي من �ش�أنه�  جل العق�ري جميع الت�شرُّ ُت�شّجل يف ال�شِّ اأن  يجب  اأ-  
بهذه  ُيعتد  ول  ف�ت،  الت�شرُّ لتلك  املُثِبتة  النه�ئّية  الأحك�م  وكذلك  زواله،  اأو  تغيريه  اأو  نقله 

جل العق�ري. ف�ت اإل بت�شجيله� يف ال�شِّ الت�شرُّ
ف املدين يف حق الدائن املن�شو�ض عليه� يف الق�نون  مع ُمراع�ة اأحك�م دعوى عدم نف�ذ ت�شرُّ ب-  
للُحقوق  املُن�ِشئة  العق�رية  ف�ت  الت�شرُّ ُتعترب  اإليه،  املُ�ش�ر   1985 ل�شنة   )5( رقم  الحت�دي 
ولو  الك�ّفة، حتى  ُمواجهة  ن�فذة يف  الدائرة  العق�ري لدى  جل  ال�شِّ ُت�شّجل يف  والتي  العق�رّية 
د  ف العق�ري قد ُق�شِ ف العق�ري مدينً� لدى الغري، م� مل يُكن الت�شرُّ ك�ن من اأجرى الت�شرُّ

به الإ�شرار بُحقوق الغري، وذلك ُكّله دون الإخالل بُحقوق ال�شخ�ض ح�شن النّية.
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الّن�سر وال�ّسريان
املادة )2(

ُين�شر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ
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مر�سوم رقم )27( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

�سوم والغرامات يف اإمارة دبي التخفي�ص والإعفاء من بع�ص الرُّ
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

�در بت�ريخ 11 اأبريل 1961 والقرارات والتعليم�ت  بعد الطالع على ق�نون العوائد لبلدّية دبي ال�شّ
�درة مُبوجبه، ال�شّ

جل العق�ري املبدئي يف اإم�رة دبي وتعديالته،  وعلى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2008 ب�ش�أن تنظيم ال�شِّ
ظ�م امل�يل حلكومة دبي، وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النِّ

ي��شة امل�لّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،  وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2007 بت�شكيل اللجنة الُعلي� لل�شِّ
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد ِبـ »اللجنة الُعليا«،

اإم�رة  الُفندقّية يف  البلدّية على مبيع�ت املُن�ش�آت  ظ�م رقم )2( ل�شنة 2006 ب�ش�أن ر�شم  النِّ وعلى 
دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )6( ل�شنة 2010 ب�عتم�د الالئحة التنفيذّية للق�نون رقم )13( 
جل العق�ري املبدئي يف اإم�رة دبي، ل�شنة 2008 ب�ش�أن تنظيم ال�شِّ

ة بدائرة الأرا�شي  �شوم اخل��شّ وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )30( ل�شنة 2013 ب�ش�أن اعتم�د الرُّ
والأمالك،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )50( ل�شنة 2015 ب�ش�أن تنظيم املع�هد التدريبّية يف اإم�رة دبي،
ة بهيئة  �شوم والغرام�ت اخل��شّ وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )4( ل�شنة 2017 ب�عتم�د بع�ض الرُّ

دبي للطريان املدين،

نر�سم ما يلي:
�سوم التخفي�ص من الرُّ

املادة )1(
ُيخّف�ض ر�شم الأ�شواق املُقّرر على املُن�ش�آت القت�ش�دّية يف اإم�رة دبي مُبوجب ق�نون العوائد  اأ-  
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لبلدّية دبي املُ�ش�ر اإليه بن�شبة )%50(.
ُيخّف�ض ر�شم البلدّية املُقّرر على مبيع�ت املُن�ش�آت الُفندقّية مُبوجب النظ�م رقم )2( ل�شنة  ب-  

2006 املُ�ش�ر اإليه، لُي�شِبح )7%( بدًل من )%10(.
�شوم املُقّررة على املع�هد التدريبّية مُبوجب قرار املجل�ض التنفيذي رقم )50(  ج-  ُتخّف�ض الرُّ

ل�شنة 2015 املُ�ش�ر اإليه، وفقً� مل� هو حُمّدد يف اجلدول رقم )1( املُلحق بهذا املر�شوم.
د اللجنة الُعلي� املُن�ش�آت القت�ش�دّية التي �شي�شمله� التخفي�ض املن�شو�ض عليه يف الفقرة  حُتدِّ د- 
)اأ( من هذه امل�دة، وموعد تطبيق التخفي�ض املن�شو�ض عليه يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة، 

وُمّدة التخفي�ض املن�شو�ض عليه يف الفقرة )ج( من هذه امل�دة.

الإعفاء من ر�سوم هيئة دبي للطريان املدين
املادة )2(

�شوم املُقّررة ل�ش�لح هيئة دبي للطريان املدين مُبوجب قرار املجل�ض التنفيذي  ُتعفى من الرُّ اأ-  
املر�شوم،  بهذا  املُلحق   )2( رقم  اجلدول  يف  واملُحّددة  اإليه،  املُ�ش�ر   2017 ل�شنة   )4( رقم 

الفئ�ت الت�لية:
املُن�ش�آت والأن�شطة املوجودة يف املنطقة احُلّرة يف مط�ر اآل مكتوم الّدويل.   -1

ة يف مط�ر اآل مكتوم الّدويل. الط�ئرات اخل��شّ   -2
تكون ُمّدة الإعف�ء املُقّرر مُبوجب الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، )3( ثالث �شنوات، ق�بلة للتمديد  ب-  

بقرار من اللجنة الُعلي�.

فات العقارّية ُر�سوم ت�سجيل الت�سرُّ
املادة )٣(

ُيكتفى ب��شتيف�ء الر�شم املفرو�ض مُبوجب قرار املجل�ض التنفيذي رقم )30( ل�شنة 2013 املُ�ش�ر اإليه 
�شبة للعق�رات التي تتم عملّية متويل �شرائه� ب�إحدى  على نقل ُملكّية العق�ر، ملّرة واحدة فقط، ب�لنِّ
وابط التي تعتمده� اللجنة الُعلي� يف هذا ال�ش�أن. ور التمويل الإ�شالمي، وذلك وفقً� للمع�يري وال�شّ �شُ

الإعفاء من الغرامات
املادة )4(

وقرار   ،2010 ل�شنة   )6( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  مُبوجب  املُقّررة  الغرامة  من  ُيعفى  اأ-  
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ف�ت  املجل�ض التنفيذي رقم )30( ل�شنة 2013 املُ�ش�ر اإليهم�، ُكل من مل يُقم بت�شجيل الت�شرُّ
�شوم املُقّررة عليه� قبل العمل ب�أحك�م هذا  العق�رّية لدى دائرة الأرا�شي والأمالك و�شداد الرُّ
�شوم خالل املَُهْل املُحّددة يف اجلدول رقم )3(  املر�شوم، يف ح�ل قي�مه ب�لت�شجيل و�شداد الرُّ

املُلحق بهذا املر�شوم ووفقً� لِن�شب الإعف�ء املُحّددة اإزاء ُكلٍّ منه�.
تكون ُمّدة الإعف�ء من الغرامة املُقّررة مُبوجب الفقرة )اأ( من هذه امل�دة �شنة واحدة تبداأ من  ب-  

ت�ريخ العمل بهذا املر�شوم.

ّحة الإعفاءات والتخفي�سات ال�سابقة �سِ
املادة )5(

�شوم اأو الغرام�ت امل�شمولة  ُتعترب �شحيحة ك�ّفة الإعف�ءات والتخفي�ش�ت التي متت على اأي من الرُّ
ب�أحك�م هذا املر�شوم منذ ت�ريخ 6 يونيو 2018 وحتى ت�ريخ العمل به.

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٦(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ
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اجلدول رقم )1(
ة باملعاهد التدريبّية بعد تخفي�سها �سوم اخلا�سّ بتحديد الرُّ

مقدار الر�سم بعد 

التخفي�ص )بالدرهم(

مقدار الر�سم قبل 

التخفي�ص )بالدرهم(
البيان

بدون ر�شم

15.000

18.000

20.000

25.000

5000 لكل دورة تدريبية

5000

25.000

30.000

35.000

40.000

15.000 لكل دورة تدريبية

تقدمي طلب احُل�شول على الت�شريح

م  ُيقدِّ ملعهد  الت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار 

من )1( اإلى )2( برن�مج تدريبي

م  ُيقدِّ ملعهد  الت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار 

من )3( اإلى )4( برن�مج تدريبي

م  ُيقدِّ ملعهد  الت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار 

من )5( اإلى )6( برن�مج تدريبي

م  ُيقدِّ ملعهد  الت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار 

)7( برامج تدريبّية ف�أكرث

ت�شريح بتقدمي دورة تدريبّية لغري املع�هد 

1

2

3

4

5

6

م
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اجلدول رقم )2(
�سوم املُقّررة لهيئة دبي للطريان املدين بتحديد الطلبات املُعفاة من الرُّ

ة بت�سريح الأن�سطة املُتعّلقة بقطاع الطريان �سوم اخلا�سّ اأوًل: الرُّ

ة بت�سريح واعتماد املعاهد والربامج التدريبّية املُتعلِّقة بقطاع الطريان �سوم اخلا�سّ ثانيًا: الرُّ

مقدار الر�سم )بالدرهم( البيان م

100.000

50.000

20.000

10.000

50.000

6500

6500

2500 درهم لكل طلب

6500

طلب اإ�صدار اأو جتديد ت�صريح ُمزاولة ن�صاط �صناعة الطائرات.

الأجزاء  �صناعة  ن�صاط  ُمزاولة  ت�صريح  جتديد  اأو  اإ�صدار  طلب 

الداخلّية للط�ئرات.

اأجهزة  �صناعة  ن�صاط  ُمزاولة  ت�صريح  جتديد  اأو  اإ�صدار  طلب 

حُم�ك�ة الط�ئرات.

طائرات  �صناعة  ن�صاط  ُمزاولة  ت�صريح  جتديد  اأو  اإ�صدار  طلب 

م عن ُبعد. التحكُّ

هياكل  �صناعة  ن�صاط  ُمزاولة  ت�صريح  جتديد  اأو  اإ�صدار  طلب 

الط�ئرات.

بقطاع  يتعلق  ن�صاط  اأي  ُمزاولة  ت�صريح  جتديد  اأو  اإ�صدار  طلب 

الطريان من غري الأن�شطة املُبّينة يف البنود )1( اإلى )5( من هذا 

اجلدول.

دبي  اإم�رة  يف  خدم�ت  مركز  اأو  فرع  لفتح  ت�شريح  اإ�شدار  طلب 

ملُزاولة الأن�شطة املُتعلِّقة بقط�ع الطريان.

لل�شرك�ت  الهيئة  عن  ال�ش�در  الت�شريح  بي�ن�ت  تعديل  طلب 

واملُوؤ�ّش�ش�ت والوك�لت التي مُت�ِر�ض اأن�شطة ُمتعلِّقة بقط�ع الطريان.

بقط�ع  يتعّلق  تدريب  معهد  اإن�ش�ء  ت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار  طلب 

الطريان.
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كاب وال�شحن غري املُجدولة ة وطائرات الرُّ ة بت�شريح هبوط الطائرات اخلا�شّ �شوم اخلا�شّ ثالثًا: الرُّ

20.000

5000 درهم لكل برن�مج

30.000

400

2800

5600

7400

10.000

14.000

15.000

تتعّلق  اأن�شطة  ملُزاولة  ن�ٍد  اإن�ش�ء  ت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار  طلب 

بقط�ع الطريان.

طلب اعتم�د الربامج املهنّية والتدريبّية املُتعلِّقة بقط�ع الطريان.

اأو  )ُرّكاب  جتارّية  اأو  ة  خا�صّ طائرة  هبوط  ت�صريح  اإ�صدار  طلب 

�شحن( ُم�شّجلة داخل الدولة ل�شنة واحدة.

ة ليوم واحد. طلب اإ�صدار ت�صريح هبوط طائرة خا�صّ

ة ل�صهر واحد. طلب اإ�صدار ت�صريح هبوط طائرة خا�صّ

ة ل�صهرين. طلب اإ�صدار ت�صريح هبوط طائرة خا�صّ

ة لثالثة اأ�صهر. طلب اإ�صدار ت�صريح هبوط طائرة خا�صّ

ة لأربعة اأ�صهر. طلب اإ�صدار ت�صريح هبوط طائرة خا�صّ

ة خلم�صة اأ�صهر. طلب اإ�صدار ت�صريح هبوط طائرة خا�صّ

ة ل�صتة اأ�صهر. طلب اإ�صدار ت�صريح هبوط طائرة خا�صّ
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اجلدول رقم )٣(
فات العقارّية لدى دائرة  بتحديد ن�سب الإعفاء من غرامة عدم ت�سجيل الت�سرُّ

�سوم املُقّررة عليها الأرا�سي والأمالك و�سداد الرُّ

ن�سبة الإعفاء من الغرامة �سوم ُمهلة الت�سجيل و�سداد الرُّ م

%100

%75

%50

%25

بهذا  العمل  ت�ريخ  من  اأ�شهر  ثالثة   )3( خالل  وال�ّشداد  الت�شجيل 

املر�شوم.

�شتة   )6( ولغ�ية  اأ�شهر  ثالثة   )3( ُم�شي  بعد  وال�ّشداد  الت�شجيل 

اأ�شهر من ت�ريخ العمل بهذا املر�شوم.

ت�شعة   )9( ولغ�ية  اأ�شهر  �شتة   )6( ُم�شي  بعد  وال�ّشداد  الت�شجيل 

اأ�شهر من ت�ريخ العمل بهذا املر�شوم.

اثني  ولغ�ية )12(  اأ�شهر  ت�شعة  ُم�شي )9(  بعد  وال�ّشداد  الت�شجيل 

ع�شر �شهرًا من ت�ريخ العمل بهذا املر�شوم.
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مر�سوم رقم )28( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

مو القت�سادي يف اإمارة دبي ُمبادرات حتفيز النُّ
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على الق�نون رقم )5( ل�شنة 1995 ب�إن�ش�ء دائرة امل�لّية، 
وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )40( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الأم�نة الع�ّمة للمجل�ض 
التنفيذي لإم�رة دبي،

وبهدف تنظيم اعتم�د ُمب�درات حتفيز النُّمو القت�ش�دي يف اإم�رة دبي،

نر�سم ما يلي:
اعتماد املُبادرات

املادة )1(
� ورد يف اأي ت�شريع اآخر، ُيخّول رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإم�رة دبي �شالحّية اعتم�د  على الّرغم ِمّ
منه�،  واملُ�شتفيدين  ونط�قه�،  مداه�  وحتديد  دبي،  اإم�رة  يف  القت�ش�دي  النُّمو  حتفيز  ُمب�درات 
احلكومّية  اجلهة  اقرتاح  على  بن�ًء  ال�ش�أن،  هذا  يف  عنه  ي�شُدر  قرار  مُبوجب  تطبيقه�،  ومراحل 

املعنّية وُموافقة الأم�نة الع�ّمة للمجل�ض التنفيذي لإم�رة دبي ودائرة امل�لّية يف هذا ال�ش�أن.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ
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العدد )4٦1( - ال�سنة )5٣( - 25 حمرم  1441هـ - املوافق 24 �سبتمرب  201٩م 1٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )2٩( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

اإحلاق بع�ص قطع الأرا�سي مبركز دبي التجاري العاملي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على الق�نون رقم )9( ل�شنة 2015 ب�ش�أن مركز دبي التج�ري الع�ملي، وُي�ش�ر اإليه فيم� 
بعد بـِ »املركز«، 

نر�سم ما يلي:
اإحلاق قطع الأرا�سي

املادة )1(
ُتلحق ب�ملركز قطع الأرا�شي الت�لية، املُبّينة ُحدوده� وم�ش�حته� يف اخلرائط املُلحقة بهذا املر�شوم:

قطعة الأر�ض رقم )120( الواقعة يف منطقة زعبيل الث�نية.  -

قطعة الأر�ض رقم )121( الواقعة يف منطقة زعبيل الث�نية.   -

قطعة الأر�ض رقم )122( الواقعة يف منطقة زعبيل الث�نية.   -

تطبيق القانون
املادة )2(

ُتطّبق داخل قطع الأرا�شي املُ�ش�ر اإليه� يف امل�دة )1( من هذا املر�شوم، اأحك�م الق�نون رقم )9( 
ل�شنة 2015 املُ�ش�ر اإليه، وك�ّفة الت�شريع�ت املعمول به� يف املركز، ومُت�ر�ض �ُشلطة املركز داخل هذه 
اإليه  الأرا�شي ذات ال�شالحّي�ت املُقّررة له� مُبوجب اأحك�م الق�نون رقم )9( ل�شنة 2015 املُ�ش�ر 

والقرارات ال�ش�درة مُبقت�ش�ه.
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الّن�سر وال�ّسريان
املادة )٣(

ُين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ
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مر�سوم رقم )٣0( ل�سنة 201٩
بت�سكيل

جمل�س اإدارة ُموؤ�ّش�شة دبي لال�شتثمارات احُلكومّية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

احُلكومّية  لال�شتثم�رات  دبي  ُموؤ�ّش�شة  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )11( رقم  الق�نون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته، وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـِ »املُوؤ�ّش�شة«،

وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حوكمة املج�ل�ض واللج�ن الت�بعة حُلكومة دبي، 
وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�ض اإدارة ُموؤ�ّش�شة دبي لال�شتثم�رات احُلكومّية،

نر�سم ما يلي:
ت�شكيل جمل�س الإدارة

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�ض اإدارة املُوؤ�ّش�شة برئ��شتن�، وُع�شوّية ُكّل من: اأ-  

ن�ئبً� للرئي�ض �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم     .1
ع�شوًا �شمو ال�شيخ مكتـوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم    .2
ع�شوًا �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم    .3
ع�شوًا مع�يل/ حممـــد اإبراهيـــم ال�شيـــب�ين    .4

وذلك ملُّدة )3( ثالث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�ض اإدارة املُوؤ�ّش�شة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة  ب-  
ومل يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�ض، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�ض اإدارة املُوؤ�ّش�شة يف 

هم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم.  اأداء مه�مِّ
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ

Issue 461 Pages.indd   22 9/22/19   1:09 PM



العدد )4٦1( - ال�سنة )5٣( - 25 حمرم  1441هـ - املوافق 24 �سبتمرب  201٩م 2٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )٣1( ل�سنة 201٩
بت�سكيل

جمل�س اأمناء مركز دبي للتحكيم الّدويل
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2004 ب�إن�ش�ء مركز دبي للتحكيم الّدويل،
ظ�م الأ�ش��شي ملركز دبي للتحكيم الّدويل،  وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 ب�عتم�د النِّ

نر�سم ما يلي:
ت�شكيل جمل�س الأمناء

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�ض اأمن�ء مركز دبي للتحكيم الّدويل، برئ��شة ال�سّيد/ اأحمد ح�سن حممد بن ال�سيخ، 

وُع�شوّية ُكّل من:
ن�ئبً� للرئي�ض الدكتور/ اأحمـد �شعيد بن هزيـــم ال�شويــدي    .1

ع�شوًا ال�شّيد/ عبداملنعم �ش�مل بن �شويدان ال�شويدي    .2
ع�شوًا ال�شّيد/ �شعيــد حممـــد ال�شـــــ�رد الفال�شــي    .3
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمـــــد �شعيــــد م�جــد ب�ليوحـــــه    .4
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمـــــد حممـــــد علــي الر�شيـــــد    .5
ع�شوًا ال�شّيدة/ جــهـــــ�د عبـــــدالـرزاق ك�ظــــم    .6
ع�شوًا الدكتور/ ح�شـن حممـــد عـــرب درويــ�ض    .7
ع�شوًا ال�شّيد/ عبـدالعزيز حممد بن �شعف�ر املري    .8
ع�شوًا ال�شّيد/ جــــراهــــ�م كيــــنيــــت لوفـيـــت    .9
ع�شوًا ال�شّيد/ روبـــــن جــــــوي اإبــــــراهـــــ�م    .10
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ
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العدد )4٦1( - ال�سنة )5٣( - 25 حمرم  1441هـ - املوافق 24 �سبتمرب  201٩م 25 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )٣2( ل�سنة 201٩
بت�سكيل

جمل�س اأمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2016 ب�إن�ش�ء مركز الإم�رات للتحكيم البحري، وُي�ش�ر 
اإليه فيم� بعد ِبـ »املركز«،

وعلى املر�شوم رقم )16( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�ض اأمن�ء مركز الم�رات للتحكيم البحري،

نر�سم ما يلي:
ت�شكيل جمل�س الأمناء

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�ض اأمن�ء املركز، برئ��شة ال�سّيد/ ماجد عبيد بن ب�سري املهريي، وُع�شوّية ُكّل من: 

ن�ئبً� للرئي�ض ال�شّيــــد/ ريتــــ�شـــــ�رد بريــــــجـــز     .1
ع�شوًا مع�يل الدكتور/ حممـد �شعيــد الكنـدي     .2
ع�شوًا ال�شّيد/ �شعــــدي عبدالرحيــم الرئيــ�ض     .3
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمـــــد عيـــــ�شى الفـــــالحي     .4
ع�شوًا ال�شّيد/ حممـــــد جمعـــــة ال�شــــ�م�شي     .5
ع�شوًا ال�شّيد/ حممـــــد يو�شــــف املـــعلـــــم     .6
ع�شوَا ال�شّيد/ �شعيـــــد عبدالكريــــم امل�لـــك     .7
ع�شوًا ال�شّيد/ عبدالكريــم مبـ�رك امل�شـعبـي     .8
ع�شوًا ال�شّيد/ عبدالعزيز عبدالرحمن �شربي     .9
ع�شوًا ال�شّيـــــد/ جيـــــتيـــــندرا مـــيـــــ�شرا     .10
ع�شوًا ال�شّيد/ ع�شــــ�م عبـــداللطيـــــف بـال     .11
ع�شوًا ال�شــــّيـــــدة/ رانــــيـــــ� تـــــ�درو�ض     .12
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ
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مر�سوم رقم )٣٣( ل�سنة 201٩
بت�سكيل

اللجنة الُعليا للتخطيط العقاري يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على الق�نون رقم )5( ل�شنة 1995 ب�إن�ش�ء دائرة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )7( ل�شنة 2006 ب�ش�أن الت�شجيل العق�ري يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2007 ب�ش�أن ح�ش�ب�ت �شم�ن التطوير العق�ري يف اإم�رة دبي،
جل العق�ري املبدئي يف اإم�رة دبي وتعديالته  وعلى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2008 ب�ش�أن تنظيم ال�شِّ

ولئحته التنفيذّية،

نر�سم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا املر�شوم، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
مو ح�كم دبي. : �ش�حب ال�شُّ احل�كم 

: حكومة دبي. احلكومة 
لط�ت، مب� يف  : الدوائر احُلكومّية والهيئ�ت واملُوؤ�ّش�ش�ت الع�ّمة، واملج�ل�ض وال�شُّ اجله�ت احلكومّية 
امل�يل  دبي  مركز  فيه�  مب�  احُلّرة،  واملن�طق  ة  اخل��شّ التطوير  من�ِطق  ذلك 

الع�ملي، واأي جهة اأخرى ت�ِبعة للُحكومة.
: اللجنة الُعلي� للتخطيط العق�ري يف اإم�رة دبي، املُ�شّكلة مبوجب هذا املر�شوم. اللجنة 

: رئي�ض اللجنة. الرئي�ض 
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اإن�ساء اللجنة
املادة )2(

اأ- ُت�شّكل مبوجب هذا املر�شوم يف الإم�رة جلنة ُعلي� ُت�شّمى »اللجنة الُعليا للتخطيط العقاري 
دبي،  ن�ئب ح�كم  اآل مكتوم،  را�سد  ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  �سمو  برئ��شة  اإمارة دبي«  يف 

وُع�شوّية ُمّثلني عن اجله�ت احلكومّية املعنّية واملُطّورين العق�ريني يف الإم�رة.
ب- تتم ت�شمية اأع�ش�ء اللجنة بقرار من الرئي�ض.

اأهداف ت�سكيل اللجنة
املادة )٣(

يهدف ت�شكيل اللجنة اإلى م� يلي: 
اإيج�د ِجهة مرِجعّية ُعلي� تتوّلى التخطيط الأمثل للم�ش�ريع العق�رّية يف الإم�رة.   .1

تعزيز البيئة اجل�ِذبة واملُن�ف�شة لال�شتثم�ر العق�ري يف الإم�رة.   .2
توفري البيئة الآمنة للقط�ع اخل��ض لال�شتثم�ر يف القط�ع العق�ري.    .3

حتقيق التواُزن بني العر�ض والطلب يف القط�ع العق�ري.  .4
املُ�ش�همة يف توفري احلم�ية الالزمة وال�شتقرار لل�ّشوق العق�ري يف الإم�رة.   .5

اخت�سا�سات اللجنة
املادة )4(

يكون للجنة يف �شبيل حتقيق اأهدافه�، امله�م وال�شالحّي�ت الت�لية:
ي��شة الع�ّمة واخلّطة ال�شرتاتيجّية للقط�ع العق�ري وامل�ش�ريع العق�رّية يف الإم�رة،  اعتم�د ال�شِّ  .1

والإ�شراف على �شم�ن تنفيذه�.
على  اخلا�ص  القطاع  ت�صجيع  ت�صمن  التي  والإجراءات  روط  وال�صُّ وابط  وال�صّ القواعد  و�صع    .2

ال�شتثم�ر يف القط�ع العق�ري.
و�شع الأطر التن�شيقّية بني املُطّورين العق�ريني يف الإم�رة ل�شم�ن حتقيق التواُزن يف القط�ع    .3

العق�ري.
وا�شتيف�ء  العق�رّية،  امل�ش�ريع  تكرار  عدم  ي�شمن  مب�  املُ�شتقبلّية  العق�رّية  امل�شروع�ت  تقييم    .4
احتي�ج�ت ال�ّشوق العق�ري من امل�ش�ريع العق�رّية، وتطوير م�شروع�ت عق�رية جديدة ونوعّية 

وُمبتكرة ذات قيمة ُم�ش�فة لالقت�ش�د الوطني.
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القرارات  واإ�شدار  الإم�رة،  العق�ري يف  والقط�ع  العق�رّية  للم�ش�ريع  الراهن  الو�شع  درا�شة    .5
الالزمة ب�ش�أنه�.

ه�، وحتديد مه�م و�شالحّي�ت تلك  ت�شكيل اللج�ن الفرعّية وِفَرق العمل ملُع�ونِته� يف اأداء مه�مِّ   .6
اللج�ن وِفَرق العمل وُمّدة عمله�.

احلكومة  ُموّظفي  من  �شواًء  والخت�ش��ض،  اخِلربة  ذوي  من  ُمن��ِشبً�  تراه  مبن  ال�شتع�نة    .7
واجِله�ت احلكومّية اأو من خ�ِرجه�، ودعوِته حُل�شور اأي من اجتم�ع�ِته�، دون اأن يكون لُهم 

�شوت معدود يف ُمداولِته�.
اأي مه�م اأو �شالحّي�ت اأخرى تراه� اللجنة لزمة لتحقيق اأهداف ت�شكيله�، اأو يتم تكليُفه� به�    .8

من احل�كم.

التزامات اجلهات احُلكومّية املعنّية
املادة )5(

اأي  اإق�مة  على  املُوافقة  اأو  الت�شريح  اأو  الرتخي�ض  املعنّية  احلكومّية  اجله�ت  على  ُيحظر  اأ-  
م�شروع عق�ري يتم تطويره من قبل اأي ُمطّور عق�ري ملوك ُكليً� اأو ُجزئّيً� من قبل احلكومة 

اأو اأي من اجله�ت احلكومّية، اإل بعد احُل�شول على املُوافقة املُ�شبقة من اللجنة.
ُت�شدر اللجنة ُموافقته� على امل�ش�ريع العق�رّية املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة وفقً�  ب-  

روط والإجراءات التي تعتمدها يف هذا ال�صاأن. وابط وال�صُّ لل�صّ

اآلّية عمل اللجنة
املادة )٦(

دُهم�، وُت�شِدر اللجنة  تعقد اللجنة اجتم�ع�ِته� بدعوة من الرئي�ض يف الّزم�ن واملك�ن اللذين ُيحدِّ
قراراِته� ب�لإجم�ع اأو ب�أغلبّية اأ�شوات اأع�ش�ِئه�.

ر اللجنة ُمقرِّ
املادة )7(

ر ُي�شّميه الرئي�ض، يتوّلى توجيه الدعوة لأع�ش�ء اللجنة حُل�شور اجتم�ع�ِته�، واإعداد  يكون للجنة ُمقرِّ
ر اجتم�ع�ِته�، وُمت�بعة تنفيذ قراراِته� وتو�شي�ِته�، واأي مه�م اأخرى  جداول اأعم�ِله�، وتدوين حم��شِ

يتم تكليُفه به� من الرئي�ض.
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املوارد املالّية للجنة
املادة )8(

ر دائرة امل�لّية املوارد امل�لّية الالزمة لتمكني اللجنة من اأداء امله�م والخت�ش��ش�ت املنوطِة به�  ُتوفِّ
مبوجب اأحك�م هذا املر�شوم.

التعاون مع اللجنة
املادة )٩(

والإح�ش�ئّي�ت  ب�لبي�ن�ت  وتزويِده�  اللجنة،  مع  الت�م  التع�ون  احُلكومّية  اجله�ت  ك�ّفة  على  اأ-  
را�ش�ت التي تطُلبه� والتي تراه� لزمة لتحقيق اأهداف ت�شكيله�، ومتكيِنه�  واملُ�شتندات والدِّ

من اأداء امله�م والخت�ش��ش�ت املنوطِة به� مُبوجب هذا املر�شوم.
التي  املُّدة  خالل  اللجنة  ُت�شدره�  التي  القرارات  تنفيذ  املعنّية  احلكومّية  اجله�ت  على  ب-  

ده�، ورفع التق�رير الالزمة يف هذا ال�ش�أن اإلى الرئي�ض. حُتدِّ

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )10(

ُي�شدر الرئي�ض القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا املر�شوم.

الإلغاءات
املادة )11(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا املر�شوم.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )12(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 5 �شبتمرب 2019م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 حمرم 1441هــ
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قرار رقم )17( ل�سنة 201٩
بت�سكيل

جمل�س اأمناء جائزة دبي التقديرّية خلدمة املُجتمع
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على املر�شوم رقم )16( ل�شنة 2013 ب�إن�ش�ء ج�ئزة دبي التقديرّية خلدمة املُجتمع، 
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد ِبـ »اجلائزة«،

وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حوكمة املج�ل�ض واللج�ن الت�بعة حُلكومة دبي،
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�ض اأمن�ء ج�ئزة دبي التقديرّية خلدمة املُجتمع، 

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2017 بتعيني ن�ئب رئي�ض جمل�ض اأمن�ء ج�ئزة دبي التقديرّية خلدمة 
املُجتمع، 

قررنا ما يلي:
ت�شكيل جمل�س الأمناء

املادة )1(
اأ- ُي�شّكل جمل�ض اأمن�ء اجل�ئزة، برئ��شة معايل/ �ساحي خلفان متيم، وُع�شوّية ُكّل من:

ن�ئبً� للرئي�ض ال�شّيد/ عبداهلل خليفة املري   .1
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمد حممد بن حميدان    .2
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمد حمدان بن دملوك     .3
ع�شوًا الدكتور/ من�شور بن عبيد ال�شيخ    .4
ع�شوًا اأمني ع�م اجل�ئزة    .5
ع�شوًا ُمثِّل عن الأم�نة الع�مة للمجل�ض التنفيذي لإم�رة دبي    .6
ع�شوًا ُمثِّل عن بلدّية دبي    .7
ع�شوًا حة يف دبي  ُمثِّل عن هيئة ال�شِّ   .8
ع�شوًا ُمثِّل عن هيئة تنمية املُجتمع يف دبي    .9
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ع�شوًا ُمثِّل عن هيئة املعرفة والتنمية الب�شرّية يف دبي    .10
وذلك ملُّدة )3( ثالث �شنوات ق�بلة للتجديد.  

قبل  من  امل�دة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليه�  املُ�ش�ر  احُلكومّية  اجله�ت  ُمثِّلي  ت�شمية  تتم  ب-  
م�شوؤويل تلك اجله�ت.

اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�ض اأمن�ء اجل�ئزة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة  ج-  
ومل يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�ض، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�ض اأمن�ء اجل�ئزة يف 

هم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم. اأداء مه�مِّ

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ
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قرار رقم )18( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

اإ�سافة بع�ص الأرا�سي اإلى مناطق متلُّك غري املُواطنني للعقارات يف اإمارة 
دبي

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على الق�نون رقم )7( ل�شنة 2006 ب�ش�أن الت�شجيل العق�ري يف اإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )9( ل�شنة 2015 ب�ش�أن مركز دبي التج�ري الع�ملي، 

وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2019 ب�ش�أن اإحل�ق بع�ض قطع الأرا�شي مبركز دبي التج�ري الع�ملي،
ظ�م رقم )3( ل�شنة 2006 ب�ش�أن حتديد من�طق متلُّك غري املُواطنني للعق�رات يف اإم�رة  وعلى النِّ

دبي وتعديالته، 

قررنا ما يلي:
حق التملُّك والنتفاع والإجارة طويلة الأمد

املادة )1(
يجوز اأن يكت�شب غري ُمواطني دولة الإم�رات العربّية املُّتِحدة احلق يف التملُّك ُملكّية ُمطلقة غري 
ُمقّيدة بزمن، وكذلك حق النتف�ع وحق الإج�رة ملُّدة ل تزيد على )99( ت�شٍع وت�شعني �شنة، لالأرا�شي 
ب�خلرائط  وم�ش�حته�  ُحدوده�  املُبّينة  الت�لية،  الأرا�شي  قطع  �شمن  الواقعة  العق�رّية  والوحدات 

املُلحقة بهذا القرار:
قطعة الأر�ض رقم )69( الواقعة يف منطقة املركز التج�ري الث�نية.   -

قطعة الأر�ض رقم )120( الواقعة يف منطقة زعبيل الث�نية.   -

قطعة الأر�ض رقم )121( الواقعة يف منطقة زعبيل الث�نية.   -

قطعة الأر�ض رقم )122( الواقعة يف منطقة زعبيل الث�نية.   -
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الّن�سر وال�ّسريان
املادة )2(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 4 �شبتمرب 2019م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441هــ
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