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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )7ل�سنة  2019بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن ٥الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي.
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2019ب�ش�أن التخفي�ض والإعفاء من بع�ض ال ُّر�سوم والغرامات يف�إمارة دبي.
 مر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2019ب�ش�أن ُمبادرات حتفيز ال ُّنمو االقت�صادي يف �إمارة دبي. مر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2019ب�ش�أن �إحلاق بع�ض قطع الأرا�ضي مبركز دبي التجاريالعاملي.
 مر�سوم رقم ( )30ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة دبي لال�ستثماراتا ُ
حلكوم ّية.
 مر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �أمناء مركز دبي للتحكيم ال ّدويل. مر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري. -مر�سوم رقم ( )33ل�سنة  2019بت�شكيل اللجنة ال ُعليا للتخطيط العقاري يف �إمارة دبي.

٧
١٤
١٦
٢١
٢٣
٢٥
٢٧

قرارات
 قرار رقم ( )17ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �أمناء جائزة دبي التقدير ّية خلدمة املُجتمع٣٢ . قرار رقم ( )18ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�ضافة بع�ض الأرا�ضي �إلى مناطق متلُّك غري املُواطنني ٣٤للعقارات يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

9/22/19 1:09 PM

3

العدد ( - )٤٦1ال�سنة ( 25 - )53حمرم 14٤١هـ  -املوافق � 24سبتمرب 2019م

Issue 461 Pages.indd 3

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

9/22/19 1:09 PM

4

العدد ( - )٤٦1ال�سنة ( 25 - )53حمرم 14٤١هـ  -املوافق � 24سبتمرب 2019م

Issue 461 Pages.indd 4

قانون رقم ( )7ل�سنة 2019
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )7ل�سنة 2006
ب�ش�أن
الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على قانون املُعامالت املدن ّية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

املادة املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )9من القانون رقم ( )7ل�سنة  2006املُ�شار �إليه ،الن�ص التايل:
الت�سجيل
املادة ()9
ال�سجل العقاري جميع الت�ص ُّرفات التي من �ش�أنها �إن�شاء حق عقاري �أو
�أ -يجب �أن ُت ّ
�سجل يف ِّ
نقله �أو تغيريه �أو زواله ،وكذلك الأحكام النهائ ّية املُث ِبتة لتلك الت�ص ُّرفات ،وال ُيعتد بهذه
ال�سجل العقاري.
الت�ص ُّرفات �إال بت�سجيلها يف ِّ
ب -مع ُمراعاة �أحكام دعوى عدم نفاذ ت�ص ُّرف املدين يف حق الدائن املن�صو�ص عليها يف القانون
للحقوق
االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985املُ�شار �إليهُ ،تعترب الت�ص ُّرفات العقارية املُ ِ
ن�شئة ُ
ال�سجل العقاري لدى الدائرة نافذة يف ُمواجهة الكا ّفة ،حتى ولو
العقار ّية والتي ُت ّ
�سجل يف ِّ
كان من �أجرى الت�ص ُّرف العقاري مدين ًا لدى الغري ،ما مل ي ُكن الت�ص ُّرف العقاري قد ُق ِ�صد
بحقوق ال�شخ�ص ح�سن الن ّية.
بحقوق الغري ،وذلك ُك ّله دون الإخالل ُ
به الإ�ضرار ُ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()2
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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مر�سوم رقم ( )27ل�سنة 2019
ب�ش�أن
الر�سوم والغرامات يف �إمارة دبي
التخفي�ض والإعفاء من بع�ض ُّ
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

ال�صادر بتاريخ � 11أبريل  1961والقرارات والتعليمات
بعد االطالع على قانون العوائد لبلد ّية دبي ّ
ال�صادرة ُمبوجبه،
ّ
ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ِّ
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
لل�سيا�سة املال ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2007بت�شكيل اللجنة ال ُعليا ِّ
و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «اللجنة ال ُعليا»،
وعلى ال ِّنظام رقم ( )2ل�سنة  2006ب�ش�أن ر�سم البلد ّية على مبيعات املُن�ش�آت ال ُفندق ّية يف �إمارة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2010باعتماد الالئحة التنفيذ ّية للقانون رقم ()13
ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي،
ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ِّ
اخلا�صة بدائرة الأرا�ضي
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2013ب�ش�أن اعتماد ال ُّر�سوم
ّ
والأمالك،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم املعاهد التدريب ّية يف �إمارة دبي،
اخلا�صة بهيئة
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2017باعتماد بع�ض ال ُّر�سوم والغرامات
ّ
دبي للطريان املدين،
نر�سم ما يلي:

الر�سوم
التخفي�ض من ُّ
املادة ()1
�أُ -يخ ّف�ض ر�سم الأ�سواق املُق ّرر على املُن�ش�آت االقت�صاد ّية يف �إمارة دبي ُمبوجب قانون العوائد

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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لبلد ّية دبي املُ�شار �إليه بن�سبة (.)%50
بُ -يخ ّف�ض ر�سم البلد ّية املُق ّرر على مبيعات املُن�ش�آت ال ُفندق ّية ُمبوجب النظام رقم ( )2ل�سنة
 2006املُ�شار �إليه ،ل ُي�ص ِبح ( )%7بد ًال من (.)%10
جُ -تخ ّف�ض ال ُّر�سوم املُق ّررة على املعاهد التدريب ّية ُمبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ()50
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،وفق ًا ملا هو محُ ّدد يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا املر�سوم.
د	-تحُ دِّ د اللجنة ال ُعليا املُن�ش�آت االقت�صاد ّية التي �سي�شملها التخفي�ض املن�صو�ص عليه يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة ،وموعد تطبيق التخفي�ض املن�صو�ص عليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة،
و ُم ّدة التخفي�ض املن�صو�ص عليه يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
الإعفاء من ر�سوم هيئة دبي للطريان املدين
املادة ()2
�أُ -تعفى من ال ُّر�سوم املُق ّررة ل�صالح هيئة دبي للطريان املدين ُمبوجب قرار املجل�س التنفيذي
رقم ( )4ل�سنة  2017املُ�شار �إليه ،واملُح ّددة يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا املر�سوم،
الفئات التالية:
 -1املُن�ش�آت والأن�شطة املوجودة يف املنطقة ا ُ
حل ّرة يف مطار �آل مكتوم ال ّدويل.
اخلا�صة يف مطار �آل مكتوم ال ّدويل.
 -2الطائرات
ّ
ب -تكون ُم ّدة الإعفاء املُق ّرر ُمبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة )3( ،ثالث �سنوات ،قابلة للتمديد
بقرار من اللجنة ال ُعليا.
الت�صرفات العقار ّية
ُر�سوم ت�سجيل
ُّ
املادة ()3
ُيكتفى با�ستيفاء الر�سم املفرو�ض ُمبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2013املُ�شار �إليه
على نقل ُملك ّية العقار ،مل ّرة واحدة فقط ،بال ِّن�سبة للعقارات التي تتم عمل ّية متويل �شرائها ب�إحدى
ُ�صور التمويل الإ�سالمي ،وذلك وفق ًا للمعايري ّ
وال�ضوابط التي تعتمدها اللجنة ال ُعليا يف هذا ال�ش�أن.
الإعفاء من الغرامات
املادة ()4
�أُ -يعفى من الغرامة املُق ّررة ُمبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  ،2010وقرار
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2013املُ�شار �إليهماُ ،كل من مل ي ُقم بت�سجيل الت�ص ُّرفات
العقار ّية لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك و�سداد ال ُّر�سوم املُق ّررة عليها قبل العمل ب�أحكام هذا
املر�سوم ،يف حال قيامه بالت�سجيل و�سداد ال ُّر�سوم خالل املُ َه ْل املُح ّددة يف اجلدول رقم ()3
املُلحق بهذا املر�سوم ووفق ًا ل ِن�سب الإعفاء املُح ّددة �إزاء ُك ٍّل منها.
ب -تكون ُم ّدة الإعفاء من الغرامة املُق ّررة ُمبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة �سنة واحدة تبد�أ من
تاريخ العمل بهذا املر�سوم.
ِ�ص ّحة الإعفاءات والتخفي�ضات ال�سابقة
املادة ()5
ُتعترب �صحيحة كا ّفة الإعفاءات والتخفي�ضات التي متت على �أي من ال ُّر�سوم �أو الغرامات امل�شمولة
ب�أحكام هذا املر�سوم منذ تاريخ  6يونيو  2018وحتى تاريخ العمل به.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()6
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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اجلدول رقم ()1
اخلا�صة باملعاهد التدريب ّية بعد تخفي�ضها
الر�سوم
ّ
بتحديد ُّ
البيان

م
1

تقدمي طلب ا ُ
حل�صول على الت�صريح

2

�إ�صدار �أو جتديد الت�صريح ملعهد يُقدِّ م

مقدار الر�سم بعد
مقدار الر�سم قبل
التخفي�ض (بالدرهم) التخفي�ض (بالدرهم)
5000

بدون ر�سم

25.000

15.000

من (� )1إلى ( )2برنامج تدريبي
3

30.000

�إ�صدار �أو جتديد الت�صريح ملعهد يُقدِّ م

18.000

من (� )3إلى ( )4برنامج تدريبي
4

35.000

�إ�صدار �أو جتديد الت�صريح ملعهد يُقدِّ م

20.000

من (� )5إلى ( )6برنامج تدريبي
5

40.000

�إ�صدار �أو جتديد الت�صريح ملعهد يُقدِّ م

25.000

( )7برامج تدريب ّية ف�أكرث
6

ت�صريح بتقدمي دورة تدريب ّية لغري املعاهد  15.000لكل دورة تدريبية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اجلدول رقم ()2
قررة لهيئة دبي للطريان املدين
الر�سوم املُ ّ
بتحديد الطلبات املُعفاة من ُّ
م

مقدار الر�سم (بالدرهم)

البيان

اخلا�صة بت�صريح الأن�شطة املُتع ّلقة بقطاع الطريان
الر�سوم
ّ
�أو ًالُّ :
1

طلب �إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ُمزاولة ن�شاط �صناعة الطائرات.

100.000

2

طلب �إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ُمزاولة ن�شاط �صناعة الأجزاء

50.000

الداخل ّية للطائرات.
3

طلب �إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ُمزاولة ن�شاط �صناعة �أجهزة

20.000

محُاكاة الطائرات.
4

طلب �إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ُمزاولة ن�شاط �صناعة طائرات

10.000

التح ُّكم عن ُبعد.
5

طلب �إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ُمزاولة ن�شاط �صناعة هياكل

50.000

الطائرات.
6

طلب �إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ُمزاولة �أي ن�شاط يتعلق بقطاع

6500

الطريان من غري الأن�شطة املُب ّينة يف البنود (� )1إلى ( )5من هذا
اجلدول.
7

طلب �إ�صدار ت�صريح لفتح فرع �أو مركز خدمات يف �إمارة دبي

6500

ملُزاولة الأن�شطة املُتع ِّلقة بقطاع الطريان.
8

طلب تعديل بيانات الت�صريح ال�صادر عن الهيئة لل�شركات

 2500درهم لكل طلب

واملُ� ّؤ�س�سات والوكاالت التي تمُارِ�س �أن�شطة ُمتع ِّلقة بقطاع الطريان.
اخلا�صة بت�صريح واعتماد املعاهد والربامج التدريب ّية املُتع ِّلقة بقطاع الطريان
الر�سوم
ّ
ثاني ًاُّ :
6500
 1طلب �إ�صدار �أو جتديد ت�صريح �إن�شاء معهد تدريب يتع ّلق بقطاع
الطريان.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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2

ناد ملُزاولة �أن�شطة تتع ّلق
طلب �إ�صدار �أو جتديد ت�صريح �إن�شاء ٍ

20.000

بقطاع الطريان.
3

طلب اعتماد الربامج املهن ّية والتدريب ّية املُتع ِّلقة بقطاع الطريان.

 5000درهم لكل برنامج

الركاب وال�شحن غري املُجدولة
اخلا�صة بت�صريح هبوط الطائرات
الر�سوم
ّ
ّ
اخلا�صة وطائرات ُّ
ثالث ًاُّ :

1

خا�صة �أو جتار ّية ( ُر ّكاب �أو
طلب �إ�صدار ت�صريح هبوط طائرة ّ

30.000

�سجلة داخل الدولة ل�سنة واحدة.
�شحن) ُم ّ
2

خا�صة ليوم واحد.
طلب �إ�صدار ت�صريح هبوط طائرة ّ

400

3

خا�صة ل�شهر واحد.
طلب �إ�صدار ت�صريح هبوط طائرة ّ

2800

4

خا�صة ل�شهرين.
طلب �إ�صدار ت�صريح هبوط طائرة ّ

5600

5

خا�صة لثالثة �أ�شهر.
طلب �إ�صدار ت�صريح هبوط طائرة ّ

7400

6

خا�صة لأربعة �أ�شهر.
طلب �إ�صدار ت�صريح هبوط طائرة ّ

10.000

7

خا�صة خلم�سة �أ�شهر.
طلب �إ�صدار ت�صريح هبوط طائرة ّ

14.000

8

خا�صة ل�ستة �أ�شهر.
طلب �إ�صدار ت�صريح هبوط طائرة ّ

15.000

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اجلدول رقم ()3
الت�صرفات العقار ّية لدى دائرة
بتحديد ن�سب الإعفاء من غرامة عدم ت�سجيل
ُّ
قررة عليها
الر�سوم املُ ّ
الأرا�ضي والأمالك و�سداد ُّ
م

الر�سوم
ُمهلة الت�سجيل و�سداد ُّ

ن�سبة الإعفاء من الغرامة

1

وال�سداد خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا
الت�سجيل ّ

٪100

املر�سوم.
2

وال�سداد بعد ُم�ضي ( )3ثالثة �أ�شهر ولغاية (� )6ستة
الت�سجيل ّ

٪75

�أ�شهر من تاريخ العمل بهذا املر�سوم.
3

وال�سداد بعد ُم�ضي (� )6ستة �أ�شهر ولغاية ( )9ت�سعة
الت�سجيل ّ

٪50

�أ�شهر من تاريخ العمل بهذا املر�سوم.
4

وال�سداد بعد ُم�ضي ( )9ت�سعة �أ�شهر ولغاية ( )12اثني
الت�سجيل ّ
ع�شر �شهر ًا من تاريخ العمل بهذا املر�سوم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )28ل�سنة 2019
ب�ش�أن
ُمبادرات حتفيز النُّمو االقت�صادي يف �إمارة دبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة  2015ب�ش�أن اخت�صا�صات الأمانة العا ّمة للمجل�س
التنفيذي لإمارة دبي،
وبهدف تنظيم اعتماد ُمبادرات حتفيز ال ُّنمو االقت�صادي يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

اعتماد املُبادرات
املادة ()1
ما ورد يف �أي ت�شريع �آخرُ ،يخ ّول رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي �صالح ّية اعتماد
على ال ّرغم مِ ّ
ُمبادرات حتفيز ال ُّنمو االقت�صادي يف �إمارة دبي ،وحتديد مداها ونطاقها ،واملُ�ستفيدين منها،
ومراحل تطبيقهاُ ،مبوجب قرار ي�ص ُدر عنه يف هذا ال�ش�أن ،بنا ًء على اقرتاح اجلهة احلكوم ّية
املعن ّية و ُموافقة الأمانة العا ّمة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي ودائرة املال ّية يف هذا ال�ش�أن.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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مر�سوم رقم ( )29ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�إحلاق بع�ض قطع الأرا�ضي مبركز دبي التجاري العاملي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن مركز دبي التجاري العاملي ،و ُي�شار �إليه فيما
بعد بـِ «املركز»،
نر�سم ما يلي:

�إحلاق قطع الأرا�ضي
املادة ()1
ُتلحق باملركز قطع الأرا�ضي التالية ،املُب ّينة ُحدودها وم�ساحتها يف اخلرائط املُلحقة بهذا املر�سوم:
 قطعة الأر�ض رقم ( )120الواقعة يف منطقة زعبيل الثانية. قطعة الأر�ض رقم ( )121الواقعة يف منطقة زعبيل الثانية. قطعة الأر�ض رقم ( )122الواقعة يف منطقة زعبيل الثانية.تطبيق القانون
املادة ()2
ُتط ّبق داخل قطع الأرا�ضي املُ�شار �إليها يف املادة ( )1من هذا املر�سوم� ،أحكام القانون رقم ()9
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،وكا ّفة الت�شريعات املعمول بها يف املركز ،وتمُار�س ُ�سلطة املركز داخل هذه
الأرا�ضي ذات ال�صالح ّيات املُق ّررة لها ُمبوجب �أحكام القانون رقم ( )9ل�سنة  2015املُ�شار �إليه
والقرارات ال�صادرة ُمبقت�ضاه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()3
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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مر�سوم رقم ( )30ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات ُ
احلكوم ّية
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2006ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات ا ُ
حلكوم ّية
وتعديالته ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «املُ� ّؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة ُ
حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات ا ُ
حلكوم ّية،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
وع�ضو ّية ُك ّل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة برئا�ستناُ ،
نائب ًا للرئي�س
� .1سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ع�ضو ًا
� .2سمو ال�شيخ مكتـوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ع�ضو ًا
� .3سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم
ع�ضو ًا
 .4معايل /حمم ــد �إبراهي ــم ال�شي ــباين
وذلك ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املُ� ّ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 املُ� ّؤ�س�سة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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مر�سوم رقم ( )31ل�سنة 2019
بت�شكيل
الدويل
جمل�س �أمناء مركز دبي للتحكيم ّ
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )10ل�سنة  2004ب�إن�شاء مركز دبي للتحكيم ال ّدويل،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2019باعتماد ال ِّنظام الأ�سا�سي ملركز دبي للتحكيم ال ّدويل،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
ُي�ش ّكل جمل�س �أمناء مركز دبي للتحكيم ال ّدويل ،برئا�سة ال�س ّيد� /أحمد ح�سن حممد بن ال�شيخ،
وع�ضو ّية ُك ّل من:
ُ
نائب ًا للرئي�س
 .1الدكتور� /أحمـد �سعيد بن هزي ــم ال�سويــدي
ع�ضو ًا
 .2ال�س ّيد /عبداملنعم �سامل بن �سويدان ال�سويدي
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيد� /سعيــد حمم ــد ال�ش ـ ــارد الفال�ســي
ع�ضو ًا
 .4ال�س ّيد� /أحم ـ ــد �سعيـ ــد ماجــد باليوح ـ ــه
ع�ضو ًا
 .5ال�س ّيد� /أحم ـ ــد حمم ـ ــد علــي الر�شي ـ ــد
ع�ضو ًا
 .6ال�س ّيدة /ج ـه ـ ــاد عب ـ ــدالـرزاق كاظـ ــم
ع�ضو ًا
 .7الدكتور /ح�سـن حمم ــد ع ــرب درويــ�ش	
ع�ضو ًا
 .8ال�س ّيد /عبـدالعزيز حممد بن �شعفار املري
ع�ضو ًا
 .9ال�س ّيد /جـ ــراهـ ــام كيـ ــنيـ ــت لوفـي ــت
ع�ضو ًا
 .10ال�س ّيد /روب ـ ــن جـ ـ ــوي �إبـ ـ ــراه ـ ــام
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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مر�سوم رقم ( )32ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2016ب�إن�شاء مركز الإمارات للتحكيم البحري ،و ُي�شار
�إليه فيما بعد ِبـ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �أمناء مركز االمارات للتحكيم البحري،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1

وع�ضو ّية ُك ّل من:
ُي�ش ّكل جمل�س �أمناء املركز ،برئا�سة ال�س ّيد /ماجد عبيد بن ب�شري املهرييُ ،
		 نائب ًا للرئي�س
 .1ال�س ّيـ ــد /ريتـ ــ�ش ـ ــارد بري ـ ـ ـج ــز
		 ع�ضو ًا
 .2معايل الدكتور /حممـد �سعيــد الكنـدي
 .3ال�س ّيد� /سعـ ــدي عبدالرحيــم الرئيــ�س		 ع�ضو ًا
		 ع�ضو ًا
 .4ال�س ّيد� /أحم ـ ــد عي ـ ــ�سى الف ـ ــالحي
		 ع�ضو ًا
 .5ال�س ّيد /حمم ـ ــد جمع ـ ــة ال�شـ ــام�سي
		 ع�ضو ًا
 .6ال�س ّيد /حمم ـ ــد يو�سـ ــف امل ــعل ـ ــم
		 ع�ضو َا
 .7ال�س ّيد� /سعي ـ ــد عبدالكريـ ــم املال ــك
		 ع�ضو ًا
 .8ال�س ّيد /عبدالكريــم مبـارك امل�صـعبـي
		 ع�ضو ًا
 .9ال�س ّيد /عبدالعزيز عبدالرحمن �صربي
		 ع�ضو ًا
 .10ال�س ّي ـ ــد /جي ـ ــتي ـ ــندرا مـ ـي ـ ــ�سرا
		 ع�ضو ًا
 .11ال�س ّيد /ع�صـ ــام عب ــداللطي ـ ــف بـال
 .12ال�س ـ ـ ّي ـ ــدة /ران ـ ـي ـ ــا ت ـ ــادرو�س		 ع�ضو ًا
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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مر�سوم رقم ( )33ل�سنة 2019
بت�شكيل
اللجنة ال ُعليا للتخطيط العقاري يف �إمارة دبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2007ب�ش�أن ح�سابات �ضمان التطوير العقاري يف �إمارة دبي،
ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي وتعديالته
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ِّ
والئحته التنفيذ ّية،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
� :صاحب ُّ
 :حكومة دبي.
احلكومة
اجلهات احلكوم ّية  :الدوائر ا ُ
وال�سلطات ،مبا يف
حلكوم ّية والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة ،واملجال�س ُّ
اخلا�صة واملناطق ا ُ
حل ّرة ،مبا فيها مركز دبي املايل
مناطق التطوير
ذلك ِ
ّ
للحكومة.
العاملي ،و�أي جهة �أخرى تا ِبعة ُ
 :اللجنة ال ُعليا للتخطيط العقاري يف �إمارة دبي ،املُ�ش ّكلة مبوجب هذا املر�سوم.
اللجنة
 :رئي�س اللجنة.
الرئي�س	

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إن�شاء اللجنة
املادة ()2
�أُ -ت�ش ّكل مبوجب هذا املر�سوم يف الإمارة جلنة ُعليا ُت�س ّمى «اللجنة ال ُعليا للتخطيط العقاري
يف �إمارة دبي» برئا�سة �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي،
وع�ضو ّية مُم ّثلني عن اجلهات احلكوم ّية املعن ّية واملُط ّورين العقاريني يف الإمارة.
ُ
ب -تتم ت�سمية �أع�ضاء اللجنة بقرار من الرئي�س.
�أهداف ت�شكيل اللجنة
املادة ()3

يهدف ت�شكيل اللجنة �إلى ما يلي:
مرجع ّية ُعليا تتو ّلى التخطيط الأمثل للم�شاريع العقار ّية يف الإمارة.
�	.1إيجاد ِجهة ِ
اجلاذبة واملُناف�سة لال�ستثمار العقاري يف الإمارة.
 .2تعزيز البيئة ِ
 .3توفري البيئة الآمنة للقطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف القطاع العقاري.
 .4حتقيق التوا ُزن بني العر�ض والطلب يف القطاع العقاري.
لل�سوق العقاري يف الإمارة.
 .5املُ�ساهمة يف توفري احلماية الالزمة واال�ستقرار ّ
اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()4
يكون للجنة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
ّ
واخلطة اال�سرتاتيج ّية للقطاع العقاري وامل�شاريع العقار ّية يف الإمارة،
ال�سيا�سة العا ّمة
 .1اعتماد ِّ
والإ�شراف على �ضمان تنفيذها.
وال�ضوابط ُّ
 .2و�ضع القواعد ّ
وال�شروط والإجراءات التي ت�ضمن ت�شجيع القطاع اخلا�ص على
اال�ستثمار يف القطاع العقاري.
 .3و�ضع الأطر التن�سيق ّية بني املُط ّورين العقاريني يف الإمارة ل�ضمان حتقيق التوا ُزن يف القطاع
العقاري.
 .4تقييم امل�شروعات العقار ّية املُ�ستقبل ّية مبا ي�ضمن عدم تكرار امل�شاريع العقار ّية ،وا�ستيفاء
ال�سوق العقاري من امل�شاريع العقار ّية ،وتطوير م�شروعات عقارية جديدة ونوع ّية
احتياجات ّ
و ُمبتكرة ذات قيمة ُم�ضافة لالقت�صاد الوطني.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .5درا�سة الو�ضع الراهن للم�شاريع العقار ّية والقطاع العقاري يف الإمارة ،و�إ�صدار القرارات
الالزمة ب�ش�أنها.
مهامها ،وحتديد مهام و�صالح ّيات تلك
 .6ت�شكيل اللجان الفرع ّية و ِف َرق العمل ملُعاون ِتها يف �أداء ِّ
اللجان و ِف َرق العمل و ُم ّدة عملها.
اخلربة واالخت�صا�ص� ،سوا ًء من ُم ّ
وظفي احلكومة
نا�سب ًا من ذوي ِ
 .7اال�ستعانة مبن تراه ُم ِ
واجلهات احلكوم ّية �أو من خارِجها ،ودعو ِته ُ
حل�ضور �أي من اجتماعا ِتها ،دون �أن يكون ل ُهم
ِ
�صوت معدود يف ُمداوال ِتها.
�	.8أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تراها اللجنة الزمة لتحقيق �أهداف ت�شكيلها� ،أو يتم تكلي ُفها بها
من احلاكم.
التزامات اجلهات ُ
احلكوم ّية املعن ّية
املادة ()5
�أُ -يحظر على اجلهات احلكوم ّية املعن ّية الرتخي�ص �أو الت�صريح �أو املُوافقة على �إقامة �أي
م�شروع عقاري يتم تطويره من قبل �أي ُمط ّور عقاري مملوك ُكلي ًا �أو ُجزئ ّي ًا من قبل احلكومة
�أو �أي من اجلهات احلكوم ّية� ،إال بعد ا ُ
حل�صول على املُوافقة املُ�سبقة من اللجنة.
بُ -ت�صدر اللجنة ُموافقتها على امل�شاريع العقار ّية املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة وفق ًا
لل�ضوابط ُّ
ّ
وال�شروط والإجراءات التي تعتمدها يف هذا ال�ش�أن.
�آل ّية عمل اللجنة
املادة ()6
�صدر اللجنة
تعقد اللجنة اجتماعا ِتها بدعوة من الرئي�س يف الزّمان واملكان اللذين ُيحدِّ دهُ ما ،و ُت ِ
قرارا ِتها بالإجماع �أو ب�أغلب ّية �أ�صوات �أع�ضا ِئها.
قرر اللجنة
ُم ِّ
املادة ()7
يكون للجنة ُمق ِّرر ُي�س ّميه الرئي�س ،يتو ّلى توجيه الدعوة لأع�ضاء اللجنة ُ
حل�ضور اجتماعا ِتها ،و�إعداد
حما�ضر اجتماعا ِتها ،و ُمتابعة تنفيذ قرارا ِتها وتو�صيا ِتها ،و�أي مهام �أخرى
جداول �أعما ِلها ،وتدوين ِ
يتم تكلي ُفه بها من الرئي�س.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املوارد املال ّية للجنة
املادة ()8
ُتو ِّفر دائرة املال ّية املوارد املال ّية الالزمة لتمكني اللجنة من �أداء املهام واالخت�صا�صات املنوط ِة بها
مبوجب �أحكام هذا املر�سوم.
التعاون مع اللجنة
املادة ()9
�أ -على كا ّفة اجلهات ا ُ
وتزويدها بالبيانات والإح�صائ ّيات
حلكوم ّية التعاون التام مع اللجنة،
ِ
واملُ�ستندات والدِّ را�سات التي تط ُلبها والتي تراها الزمة لتحقيق �أهداف ت�شكيلها ،ومتكي ِنها
من �أداء املهام واالخت�صا�صات املنوط ِة بها ُمبوجب هذا املر�سوم.
ب -على اجلهات احلكوم ّية املعن ّية تنفيذ القرارات التي ُت�صدرها اللجنة خالل املُ ّدة التي
تحُ دِّ دها ،ورفع التقارير الالزمة يف هذا ال�ش�أن �إلى الرئي�س.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()10
ُي�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
الإلغاءات
املادة ()11
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()12
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � ٥سبتمرب 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  ٦حمرم 1441ه ـ
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قرار رقم ( )17ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �أمناء جائزة دبي التقدير ّية خلدمة املُجتمع
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2013ب�إن�شاء جائزة دبي التقدير ّية خلدمة املُجتمع،
و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «اجلائزة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة ُ
حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )10ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �أمناء جائزة دبي التقدير ّية خلدمة املُجتمع،
وعلى القرار رقم ( )9ل�سنة  2017بتعيني نائب رئي�س جمل�س �أمناء جائزة دبي التقدير ّية خلدمة
املُجتمع،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
وع�ضو ّية ُك ّل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء اجلائزة ،برئا�سة معايل� /ضاحي خلفان متيمُ ،
نائب ًا للرئي�س
 .1ال�س ّيد /عبداهلل خليفة املري
ع�ضو ًا
 .2ال�س ّيد� /أحمد حممد بن حميدان
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيد� /أحمد حمدان بن دملوك
ع�ضو ًا
 .4الدكتور /من�صور بن عبيد ال�شيخ
ع�ضو ًا
�	.5أمني عام اجلائزة
ع�ضو ًا
 .6مُم ِّثل عن الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي
ع�ضو ًا
 .7مُم ِّثل عن بلد ّية دبي
ع�ضو ًا
ال�صحة يف دبي
 .8مُم ِّثل عن هيئة ِّ
ع�ضو ًا
 .9مُم ِّثل عن هيئة تنمية املُجتمع يف دبي

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ع�ضو ًا

 .10مُم ِّثل عن هيئة املعرفة والتنمية الب�شر ّية يف دبي
وذلك ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب -تتم ت�سمية مُم ِّثلي اجلهات ا ُ
حلكوم ّية 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 اجلائزة 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 اجلائزة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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قرار رقم ( )18ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�إ�ضافة بع�ض الأرا�ضي �إلى مناطق مت ُّلك غري املُواطنني للعقارات يف �إمارة
دبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن مركز دبي التجاري العاملي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2019ب�ش�أن �إحلاق بع�ض قطع الأرا�ضي مبركز دبي التجاري العاملي،
وعلى ال ِّنظام رقم ( )3ل�سنة  2006ب�ش�أن حتديد مناطق متلُّك غري املُواطنني للعقارات يف �إمارة
دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

حق التم ُّلك واالنتفاع والإجارة طويلة الأمد
املادة ()1
يجوز �أن يكت�سب غري ُمواطني دولة الإمارات العرب ّية املُت ِّحدة احلق يف التملُّك ُملك ّية ُمطلقة غري
ت�سع وت�سعني �سنة ،للأرا�ضي
ُمق ّيدة بزمن ،وكذلك حق االنتفاع وحق الإجارة ملُ ّدة ال تزيد على (ٍ )99
والوحدات العقار ّية الواقعة �ضمن قطع الأرا�ضي التالية ،املُب ّينة ُحدودها وم�ساحتها باخلرائط
املُلحقة بهذا القرار:
 قطعة الأر�ض رقم ( )69الواقعة يف منطقة املركز التجاري الثانية. قطعة الأر�ض رقم ( )120الواقعة يف منطقة زعبيل الثانية. قطعة الأر�ض رقم ( )121الواقعة يف منطقة زعبيل الثانية. -قطعة الأر�ض رقم ( )122الواقعة يف منطقة زعبيل الثانية.
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()2
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم 1441ه ـ
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