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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )1ل�سنة  2018ب�ش�أن ر�سم درهم املعرفة. قانون رقم ( )2ل�سنة  2018ب�ش�أن ر�سم درهم االبتكار.مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2018بتعيني ق�ضاة يف حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )3ل�سنة  2018ب�ش�أن نقل وتعيني ق�ضاة يف حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2018ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العطاء. مر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن �إنهاء خدمة �أمني عام م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤونالق�صر.
 -مر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2018ب�إن�شاء مكتب �سمو نائب حاكم دبي.
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قرارات
 قرار رقم ( )1ل�سنة  2018ب�ش�أن �إنهاء عقود �إيجار العقارات يف منطقة اجلداف و�إخالء 27�شاغليها للمنفعة العامة.
 قرار رقم ( )2ل�سنة  2018ب�ش�أن ندب مدير تنفيذي للقيام مبهام مدير عام هيئة الثقافة 3٧والفنون يف دبي.
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2018باعتماد ر�سوم بع�ض اخلدمات املقدمة من 3٩م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة حممد 4٣بن را�شد للإ�سكان.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الأوقاف 4٦و�ش�ؤون الق�صر.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي لرعاية 4٨الن�ساء والأطفال.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2018بتعيني ع�ضو يف جمل�س �أمناء كلية حممد بن ٥٠را�شد للإدارة احلكومية.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن نقل وتعيني �أمني عام م�ؤ�س�سة الأوقاف ٥١و�ش�ؤون الق�صر.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني مدير تنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي 5٣للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
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قانون رقم ( )1ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ر�سم درهم املعرفة

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2005ب�ش�أن فر�ض ر�سم درهم املعرفة وتعديالته وال ِئحته التنفيذ ّية،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2007بت�شكيل اللجنة ال ُعليا لل�سيا�سة املال ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�سمى هذا القانون «قانون ر�سم درهم املعرفة رقم ( )1ل�سنة .»2018
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :اللجنة ال ُعليا لل�سيا�سة املال ّية.
اللجنة
 :دائرة املالية.
الدائرة
اجلهة احلكوم ّية  :الدوائر احلكوم ّية والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة واملجال�س وال�سلطات احلكوم ّية،
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�شرفة على مناطق التطوير اخلا�صة واملناطق ا ُ
حل ّرة،
مبا يف ذلك ال�سلطات املُ ِ
مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،و�أي جهة حكومية �أخرى تابعة للحكومة.
 :العائد املايل الناجت عن تقدمي اجلهة احلكوم ّية خلدماتها وممُار�س ِتها لأن�شطتها
الإيراد
املُختلفة ،وي�شمل الر�سوم ،والغرامات ،وعوائد البيع ،وبدالت الإيجار ،وبدالت
االمتياز ،وت�سييل ال�ضمانات.
درهم املعرفة  :الر�سم الذي يتم ا�ستيفا�ؤه وفق ًا لأحكام هذا القانون.
�أهداف القانون
املادة ()3

يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ما يلي:
 .1توفري الدعم الالزم للم�شاريع التعليم ّية والثقاف ّية يف الإمارة.
 .2حتقيق ُم�شاركة �أفراد املُجتمع و ِفئا ِته املُخت ِلفة يف حت ُّمل ُجزء من التكاليف والأعباء التي
تتح ّملها احلكومة يف جمال النهو�ض بالتعليم والثقافة.
ي�سرة.
 .3ا�ستيفاء درهم املعرفة وفق ًا لأ�س�س وا�ضحة و ُم ّ
نطاق التطبيق
املادة ()4
ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على كافة الإيرادات ،مبا يف ذلك الإيرادات التي ت�ستوفيها اجلهات
احلكوم ّية االحتاد ّية ل�صالح اخلزانة العامة للحكومة.
ا�ستيفاء درهم املعرفة
املادة ()5
ُي�ضاف �إلى الإيراد الذي ت�ستوفيه اجلهة احلكومية نظري اخلدمات التي ُتقدِّ مها والأن�شطة التي
ُتزاولها ر�سم ُي�س ّمى «درهم املعرفة» ،يكون مقداره ( )10ع�شرة دراهم ،ت�ؤول ح�صيلته بالكامل
حل�ساب اخلزانة العامة للحكومة.
الإيرادات املُ�ستثناة من درهم املعرفة
املادة ()6
ال ُي�ستوفى درهم املعرفة عن الإيرادات التي يتم ا�ستيفا�ؤها ع ّما يلي:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .1اخلدمات والأن�شطة التي يقل الإيراد املُق ّرر عليها عن ( )50خم�سني درهم ًا.
 .2التعرفات والأثمان التي ت�ستوفيها اجلهات احلكوم ّية نظري ال�سلع واخلدمات التي ُتقدِّ مها.
 .3الر�سوم ذات الطابع ال�ضريبي التي تحُ دِّ دها الدائرة.
ال�صحية التابعة للحكومة.
ال�صحية التي ُتقدِّ مها اجلهات
 .4تكاليف العالج واخلدمات
ّ
ّ
 .5املُخالفات املُرور ّية املُرتكبة يف الإمارة ،التي يتم حت�صيل الغرامات املُق ّررة عليها من الإمارات
الأخرى ودُول جمل�س التعاون لدُول اخلليج العرب ّية.
 .6املُخالفات املُرور ّية املُرتكبة يف الإمارات الأخرى ودُول جمل�س التعاون لدُول اخلليج العرب ّية،
التي يتم حت�صيل الغرامات املُق ّررة عليها من اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
 .7اخلدمات املُق ّدمة للجهات احلكوم ّية التي تندرج ُموازنتها �ضمن املُوازنة العامة للحكومة.
 .8اخلدمات املُعفاة من �سداد الر�سوم املُق ّررة على تقدميها.
�	.9أي خدمات �أو �أن�شطة �أخرى تحُ دِّ دها اللجنة بنا ًء على تو�صية الدائرة.
�ضوابط ا�ستيفاء درهم املعرفة
املادة ()7
�أ -يتم ا�ستيفاء درهم املعرفة وفق ًا لل�ضوابط التالية:
ُ .1ي�ستوفى درهم املعرفة عن ُكل �إيراد ُمق ّرر على تقدمي خدمة �أو ن�شاط ،مبا يف ذلك
خُالفة وفق ًا لأحكام الت�شريعات ال�سارية
الغرامات املفرو�ضة على الأفعال التي ُت�ش ِّكل م
يف الإمارة.
�	.2إذا ت�ض ّمنت املُطالبة املال ّية ِع ّدة �إيرادات نظري خدمات �أو �أن�شطة خُمت ِلفة� ،سوا ًء مت
تقدميها عرب ُخطوة واحدة �أو ِع ّدة خطوات ،فيتم ا�ستيفاء درهم املعرفة عن ُكل �إيراد
على ِحدة.
�	.3إذا ت�ض ّمنت املُطالبة املال ّية �أكرث من �إيراد يتعلق بخدمات �أو �أن�شطة تعود لأكرث من جهة
حكومية ،فيتم ا�ستيفاء درهم املعرفة عن ُكل �إيراد يخ�ص �أي خدمة �أو ن�شاط على ِحدة،
�سوا ًء مت تقدميها من خالل نافذة واحدة �أو من خالل ُكل جهة من تلك اجلهات.
بُ -ي�ستوفى درهم املعرفة عند حت�صيل الإيراد �سوا ًء بالو�سائل التقليد ّية �أو الإلكرتون ّية �أو الذك ّية.
ا�سرتداد درهم املعرفة
املادة ()8
�أ -يجوز طلب ا�سرتداد املبلغ الذي مت �سداده كدرهم معرفة يف حال ح�صول خط�أ يف ا�ستيفائه
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�أو طريقة احت�سابه.
ب -ال يتم رد املبلغ الذي ا�ستويف كدرهم للمعرفة يف حال قيام املُتعامل ب�إلغاء اخلدمة التي ارتبط
ا�ستيفاء درهم املعرفة بالإيراد املُق ّرر عليها.
اخت�صا�صات الدائرة
املادة ()9
لغايات هذا القانون ،تتولى الدائرة القيام مبا يلي:
 .1البت يف �أي خالف ين�ش�أ حول درهم املعرفة� ،سوا ًء تع ّلق هذا اخلالف بنوع الإيراد الذي
يخ�ضع لدرهم املعرفة �أو ِبكيف ّية و�ضوابط ا�ستيفائه.
 .2حتديد �أوجه ا�ستثمار عوائد درهم املعرفة عند مراجعتها للموازنة ال�سنو ّية للحكومة ،على �أن
يتم تخ�صي�ص هذه العوائد لدعم امل�شاريع التعليم ّية والثقاف ّية يف الإمارة.
 .3اقرتاح �إخ�ضاع �أي �إيراد لدرهم املعرفة ،ورفع التو�صيات الالزمة يف هذا ال�ش�أن �إلى اللجنة
العتمادها.
�	.4أي مهام �أخرى تكون الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون وحتقيق �أهدافه.
�إيداع درهم املعرفة
املادة ()10
على كافة اجلهات احلكوم ّية التي ت�ستويف درهم املعرفة �سوا ًء من تلقاء نف�سها �أو من خالل اجلهات
اخلا�صة املُتعا ِقدة معها حتويل ح�صيلة هذا الر�سم �إلى الدائرة يف نهاية ُكل �شهر ،و�إرفاق تقرير
مايل يت�ض ّمن كافة التفا�صيل التي تحُ دِّ دها الدائرة.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()11
�صدر ُمدير عام الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
ُي ِ
الإلغاءات
املادة ()12
ت�شريع
ُيلغى القانون رقم ( )4ل�سنة  2005وال ِئحته التنفيذ ّية املُ�شار �إليهما ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي
ٍ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ال�سريان والن�شر
املادة ()13
ُ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  23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
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قانون رقم ( )2ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ر�سم درهم االبتكار

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2015ب�إن�شاء ُمتحف املُ�ستقبل وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )20ل�سنة  2015ب�ش�أن فر�ض ر�سم درهم االبتكار وال ِئحته التنفيذ ّية،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2007بت�شكيل اللجنة ال ُعليا لل�سيا�سة املال ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون ر�سم درهم االبتكار رقم ( )2ل�سنة .»2018
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :دائرة املال ّية.
الدائرة
 :م�ؤ�س�سة دبي لل ُم�ستقبل.
امل�ؤ�س�سة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة.
املجل�س
 :رئي�س املجل�س.
الرئي�س
اجلهة احلكوم ّية  :الدوائر احلكوم ّية والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة واملجال�س وال�سلطات احلكوم ّية،
�شرفة على مناطق التطوير اخلا�صة واملناطق ا ُ
حل ّرة،
مبا يف ذلك ال�سلطات املُ ِ
مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،و�أي جهة حكوم ّية �أخرى تابعة للحكومة.
 :العائد املايل الناجت عن تقدمي اجلهة احلكوم ّية خلدماتها وممُار�س ِتها لأن�شطتها
الإيراد
املُختلفة ،وي�شمل الر�سوم ،والغرامات ،وعوائد البيع ،وبدالت الإيجار ،وبدالت
االمتياز ،وت�سييل ال�ضمانات.
درهم االبتكار  :الر�سم الذي يتم ا�ستيفا�ؤه وفق ًا لأحكام هذا القانون.
�أهداف القانون
املادة ()3

يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ما يلي:
 .1توفري الدعم الالزم للم�شاريع املُتع ّلقة باالبتكار.
 .2حتقيق ُم�شاركة �أفراد املُجتمع و ِفئا ِته املُخت ِلفة يف حت ُّمل ُجزء من التكاليف والأعباء التي
تتح ّملها احلكومة يف جمال االبتكار.
ي�سرة.
 .3ا�ستيفاء درهم االبتكار وفق ًا لأ�س�س وا�ضحة و ُم ّ
نطاق التطبيق
املادة ()4
ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على كافة الإيرادات ،مبا يف ذلك الإيرادات التي ت�ستوفيها اجلهات
احلكوم ّية االحتاد ّية ل�صالح اخلزانة العامة للحكومة.
ا�ستيفاء درهم االبتكار
املادة ()5
ُي�ضاف �إلى الإيراد الذي ت�ستوفيه اجلهة احلكومية نظري اخلدمات التي ُتقدِّ مها والأن�شطة التي
ُتزاولها ر�سم ُي�س ّمى «درهم االبتكار» ،يكون مقداره ( )10ع�شرة دراهم ،ت�ؤول ح�صيلته بالكامل
حل�ساب امل�ؤ�س�سة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإيرادات املُ�ستثناة من درهم االبتكار
املادة ()6
ال ُي�ستوفى درهم االبتكار عن الإيرادات التي يتم ا�ستيفا�ؤها ع ّما يلي:
 .1اخلدمات والأن�شطة التي يقل الإيراد املُق ّرر عليها عن ( )50خم�سني درهم ًا.
 .2التعرفات والأثمان التي ت�ستوفيها اجلهات احلكوم ّية نظري ال�سلع واخلدمات التي ُتقدِّ مها.
 .3الر�سوم ذات الطابع ال�ضريبي التي تحُ دِّ دها الدائرة.
ال�صحية التابعة للحكومة.
ال�صحية التي ُتقدِّ مها اجلهات
 .4تكاليف العالج واخلدمات
ّ
ّ
 .5املُخالفات املُرور ّية املُرتكبة يف الإمارة ،التي يتم حت�صيل الغرامات املُق ّررة عليها من الإمارات
الأخرى ودُول جمل�س التعاون لدُول اخلليج العرب ّية.
 .6املُخالفات املُرور ّية املُرتكبة يف الإمارات الأخرى ودُول جمل�س التعاون لدُول اخلليج العرب ّية،
التي يتم حت�صيل الغرامات املُق ّررة عليها من اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
 .7اخلدمات املُق ّدمة للجهات احلكوم ّية التي تندرج ُموازنتها �ضمن املُوازنة العامة للحكومة.
 .8اخلدمات املُعفاة من �سداد الر�سوم املُق ّررة على تقدميها.
�	.9أي خدمات �أو �أن�شطة �أخرى تحُ دِّ دها الدائرة بنا ًء على تو�صية امل�ؤ�س�سة.
�ضوابط ا�ستيفاء درهم االبتكار
املادة ()7
�أ -يتم ا�ستيفاء درهم االبتكار وفق ًا لل�ضوابط التالية:
ُ .1ي�ستوفى درهم االبتكار عن ُكل �إيراد ُمق ّرر على تقدمي خدمة �أو ن�شاط ،مبا يف ذلك
خُالفة وفق ًا لأحكام الت�شريعات ال�سارية
الغرامات املفرو�ضة على الأفعال التي ُت�ش ِّكل م
يف الإمارة.
�	.2إذا ت�ض ّمنت املُطالبة املال ّية ِع ّدة �إيرادات نظري خدمات �أو �أن�شطة خُمت ِلفة� ،سوا ًء مت
تقدميها عرب ُخطوة واحدة �أو ِع ّدة خطوات ،فيتم ا�ستيفاء درهم االبتكار عن ُكل �إيراد
على حدة.
�	.3إذا ت�ض ّمنت املُطالبة املال ّية �أكرث من �إيراد يتعلق بخدمات �أو �أن�شطة تعود لأكرث من
جهة حكومية ،فيتم ا�ستيفاء درهم االبتكار عن ُكل �إيراد يخ�ص �أي خدمة �أو ن�شاط على
ِحدة� ،سوا ًء مت تقدميها من خالل نافذة واحدة �أو من خالل ُكل جهة من تلك اجلهات.
بُ -ي�ستوفى درهم االبتكار عند حت�صيل الإيراد �سوا ًء بالو�سائل التقليد ّية �أو الإلكرتون ّية �أو
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الذك ّية.
ا�سرتداد درهم االبتكار
املادة ()8
�أ -يجوز طلب ا�سرتداد املبلغ الذي مت �سداده كدرهم ابتكار يف حال ح�صول خط�أ يف ا�ستيفائه �أو
طريقة احت�سابه.
ب -ال يتم رد املبلغ الذي ا�ستويف كدرهم لالبتكار يف حال قيام املُتعامل ب�إلغاء اخلدمة التي ارتبط
ا�ستيفاء درهم االبتكار بالإيراد املُق ّرر عليها.
�إيداع درهم االبتكار
املادة ()9
�أ -على كافة اجلهات احلكوم ّية التي ت�ستويف درهم االبتكار �سوا ًء من تلقاء نف�سها �أو من خالل
اجلهات اخلا�صة املُتعا ِقدة معها حتويل ح�صيلة هذا الر�سم �إلى الدائرة يف نهاية ُكل �شهر،
و�إرفاق تقرير مايل يت�ض ّمن كافة التفا�صيل التي تحُ دِّ دها الدائرة.
ب -على الدائرة �إيداع درهم االبتكار الذي يتم حت�صي ُله مبوجب هذا القانون يف ح�ساب خا�ص
لدى �أحد البنوك املح ّلية با�سم امل�ؤ�س�سة.
ت�شكيل جلنة اال�ستثمار
املادة ()10
ُت�ش ّكل يف امل�ؤ�س�سة بقرا ٍر من الرئي�س جلنة ُت�س ّمى «جلنة ا�ستثمار درهم االبتكار» ،تتولى حتديد
�أوجه ا�ستثمار وتنمية درهم االبتكار ،واقرتاح تخ�صي�ص عوائده لدعم امل�شاريع املُتع ّلقة باالبتكار،
وعر�ضها على املجل�س العتمادها ،بالإ�ضافة �إلى �أي مهام �أخرى يتم تكليفها بها من الرئي�س �أو
املجل�س.
اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()11
اخلا�صة بامل�شاريع املُتع ّلقة باالبتكار
لغايات هذا القانون ،ي�ضع املجل�س اللوائح وال�سيا�سات واملعايري
ّ
ويتم اعتمادها من الرئي�س �أو من ُيف ّو�ضه متهيد ًا لتعميمها على اجلهات احلكوم ّية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سحب وال�صرف من احل�ساب امل�صريف
املادة ()12
يكون للرئي�س �أو من ُيف ّو�ضه القيام بعمل ّيات ال�سحب وال�صرف والتحويل من احل�ساب امل�صريف
اخلا�ص بدرهم االبتكار ،وفق ًا لالئحة ال�صالح ّيات املال ّية املُعتمدة يف امل�ؤ�س�سة.
اخت�صا�صات الدائرة
املادة ()13
لغايات هذا القانون ،تتولى الدائرة القيام مبا يلي:
 .1البت يف �أي خالف ين�ش�أ حول درهم االبتكار� ،سوا ًء تع ّلق هذا اخلالف بنوع الإيراد الذي
يخ�ضع لدرهم االبتكار �أو ِبكيف ّية و�ضوابط ا�ستيفائه.
 .2اقرتاح �إخ�ضاع �أي �إيراد لدرهم االبتكار ،ورفع التو�صيات الالزمة يف هذا ال�ش�أن �إلى اللجنة
العليا لل�سيا�سة املالية العتمادها.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()14
ُي�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()15
ُيلغى القانون رقم ( )20ل�سنة  2015وال ِئحته التنفيذ ّية املُ�شار �إليهما ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي
ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ٍ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الن�شر وال�سريان
املادة ()16
ُ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  23يناير 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )2ل�سنة 2018
بتعيني
ُق�ضاة يف حماكم دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى الالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة غري املواطنني يف �إمارة
دبي،
نر�سم ما يلي:

التعيني
املادة ()1
ُيعينّ قا�ضي ًا يف املحاكم االبتدائية كل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1خالد حممد ر�شاد الغمري.
 .2خالد �أحمد �صربي عبدال�صبور عبداهلل.
 .3حجازي معو�ض ح�سني �أحمد.
 .4ح�سن ح�سني حممد ربيع.
�	.5أحمد حممد حممد الهريدي يو�سف.
 .6عمرو عطيه ح�سني م�صطفى.
�	.7أ�سامه ماهر عبداملطلب عطيه.
 .8و�ضاح حممد �أحمد عبدال�سالم.
 .9يو�سف �أحمد يو�سف احلوامده.
 .10نزار حممد عبداهلل املومني.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .11عادل ف�ضل �أحمد ف�ضل.
 .12حمجوب عمر علي زروق.
خ�ص�صات املال ّية لبداية مربوط قا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون
مُوينح ُك ٌّل منهم الراتب ال�شهري واملُ ّ
رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة غري املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم
( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ  19دي�سمرب  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )3ل�سنة 2018
ب�ش�أن
نقل وتعيني ُق�ضاة يف حماكم دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )21ل�سنة  2008ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية للع�سكريني
املحليني العاملني يف حكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
دبي،
العاملني يف
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية للع�سكريني املحليني ِ
�إمارة دبي وتعديالته،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني يف �إمارة دبي
وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

النقل والتعيني على الدرجة ال�ساد�سة
املادة ()1
ُينقل ال�س ّيد /حميد حمدان نا�صر حميد بن عمار الغافري ،من �شرطة دبي �إلى حماكم دبي ،و ُيعينّ
قا�ضي ًا يف املحاكم االبتدائية ،مُوينح بداية مربوط الدرجة ال�ساد�سة لقا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون
رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة
رقم ( )1ل�سنة  2009وتعديالته املُ�شار �إليهما.
النقل والتعيني على الدرجة ال�سابعة
املادة ()2
ُينقل من �شرطة دبي �إلى حماكم دبيُ ،ك ٌّل من:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .1ال�س ّيد� /سعيد حممد حميد حممد ح�سني ال�شعايل.
 .2ال�س ّيد /علي �أحمد حممد بن خليفه البدواوي.
و ُي نّعي ُك ٌّل ِمن ُهما قا�ضي ًا يف املحاكم االبتدائية ،مُوينح ُك ٌّل ِمن ُهما بداية مربوط الدرجة ال�سابعة
لقا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة
املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009وتعديالته املُ�شار �إليهما.
التعيني على الدرجة ال�سابعة
املادة ()3

ُي نّعي ُك ٌّل من:
 .1ال�س ّيد /حممد علي ا�سماعيل عبدالرحيم الهرمودي.
 .2ال�س ّيدة /حمده عبداهلل قطامي ال�سويدي.
قا�ضي ًا يف املحاكم االبتدائية ،مُوينح ُك ٌّل ِمن ُهما بداية مربوط الدرجة ال�سابعة لقا�ضي ابتدائي،
وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق
بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009وتعديالته املُ�شار �إليهما.
حتديد الأقدمية
املادة ()4
تحُ ّدد �أقدمية ال ُق�ضاة املُع ّينون مبوجب هذا املر�سوم ،وفق ًا للرتتيب التايل:
 .1حميد حمدان نا�صر حميد بن عمار الغافري.
� .2سعيد حممد حميد حممد ح�سني ال�شعايل.
 .3حممد علي ا�سماعيل عبدالرحيم الهرمودي.
 .4حمده عبداهلل قطامي ال�سويدي.
 .5علي �أحمد حممد بن خليفه البدواوي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ  26دي�سمرب  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير2018م
املواف ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )4ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العطاء
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي العطاء،
وعلى املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2008بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العطاء،
نر�سم ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
ُيعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،املُ�ش ّكل مبوجب املر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2008
وع�ضو ّية ُكل من:
املُ�شار �إليه ،ليكون برئا�سة معايل /رمي �إبراهيم الها�شميُ ،
		
 .1ال�س ّيد� /سامي �أحمد �ضاعن القمزي.
		
 .2الدكتور /عبداهلل حممد كرم.
				
 .3ال�س ّيد� /سلطان حممد ال�شام�سي.
			
 .4ال�س ّيد /طارق حممد القرق.
ال�سريان والن�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  23يناير 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
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مر�سوم رقم( )5ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة �أمني عام م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة  2009بتعيني �أمني عام م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون
ال ُق ّ�صر،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء خدمة الأمني العام
املادة ()1
ُتنهى خدمة ال�س ّيد /ط ّيب عبدالرحمن الر ّي�س� ،أمني عام م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر.
ال�سريان والن�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 23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )6ل�سنة 2018
ب�إن�شاء
مكتب �سمو نائب حاكم دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2008بتعيني نا ِئ َب نْي حلاكم �إمارة دبي،
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
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
نائب احلاكم � :سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي.
 :مكتب �سمو نائب حاكم دبي ،املُن�ش�أ مبوجب هذا املر�سوم.
املكتب
ُ :مدير املكتب.
املُدير
�إن�شاء املكتب
املادة ()2
ُين�ش�أ مبوجب هذا املر�سوم مكتب لإدارة ُ�ش�ؤون و�أعمال نائب احلاكم ُي�س ّمى «مكتب �سمو نائب
حاكم دبي» يتمتّع بال�شخ�ص ّية االعتبار ّية والأهل ّية القانون ّية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ّرفات
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قيامه باملهام وال�صالح ّيات املنوطة به مبوجب هذا املر�سوم والقرارات ال�صادرة
التي تمُ ِّك ُنه من ِ
مبوجبه ،و ُيلحق بنائب احلاكم.

يكون مقر املكتب الرئي�س يف الإمارة.

مقر املكتب
املادة ()3

اخت�صا�صات املكتب
املادة ()4
يتو ّلى املكتب تقدمي كافة �أوجه الدعم واملُ�ساندة لنائب احلاكم ،لتمكينه من ُمزاولة املهام
وال�صالح ّيات التي ُيعهد بها �إليه من احلاكم والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،ويكون له على وجه
اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
�	.1إدارة �ش�ؤون و�أعمال نائب احلاكم داخل الإمارة وخارجها.
ُ .2متابعة و�إجناز املهام التي يتم تكلي ُف ُه بها من نائب احلاكم ،والتن�سيق مع اجلهات املعن ّية
ل�ضمان التح ّقق من تنفيذها.
 .3درا�سة املو�ضوعات التي ي�أمر نائب احلاكم بدرا�ستها ورفع التقارير الالزمة ب�ش�أنها.
 .4التح�ضري والتن�سيق ملُ�شاركات نائب احلاكم يف االجتماعات واملُ�ؤمترات والزيارات املح ّل ّية
والدول ّية.
�	.5أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُف ُه بها من نائب احلاكم.
ُمدير املكتب
املادة ()5
�أ -يكون للمكتب ُمدير يتم تعيينه بقرار من نائب احلاكم.
ب -يتو ّلى املُدير الإ�شراف على �إدارة املكتب وت�سيري �ش�ؤونه ،ويكون م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًة �أمام نائب
احلاكم عن �ضمان قيام املكتب باملهام وال�صالح ّيات املنوطة به مبوجب هذا املر�سوم
والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1ترتيب وتنظيم جدول �أعمال نائب احلاكم.
�	.2إعداد التقارير ب�ش�أن املو�ضوعات التي يتو ّلى املكتب درا�ستها ،ورفعها �إلى نائب احلاكم
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/11/18 11:40 AM

24

العدد ( - )٤27ال�سنة ( 28 - )52جمادى الأولى 143٩هـ  -املوافق  14فرباير 2018م

Issue 427 Pages.indd 24

للتوجيه ب�ش�أنها.
 .3رفع التقارير الدور ّية �إلى نائب احلاكم ،املُت�ض ّمنة نتائج �أعمال املكتب و�إجنازاته،
والعقبات التي تعرت�ضه واحللول واملُقرتحات التي يو�صي بها.
ُ .4متابعة تنفيذ توجيهات نائب احلاكم بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية ،ورفع التقارير
الالزمة يف هذا ال�ش�أن �إلى نائب احلاكم للتوجيه ب�ش�أنها.
 .5الإ�شراف على اجلهاز التنفيذي للمكتب و ُمتابعة �أعماله.
 .6متثيل املكتب �أمام الغري.
�	.7أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُف ُه بها من نائب احلاكم.
اجلهاز التنفيذي للمكتب
املادة ()6
يكون للمكتب جهاز تنفيذي يتك ّون من املُدير وعدد من املُ ّ
وظفني ،الذين ي�سري ب�ش�أنهم قانون �إدارة
املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته.
املوارد املال ّية للمكتب
املادة ()7
على دائرة املال ّية توفري املوارد املال ّية الالزمة لتمكني املكتب من ُمزاولة املهام واالخت�صا�صات
املنوطة به مبوجب هذا املر�سوم والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
التعاون مع املكتب
املادة ()8
أوجه الدعم واملُ�ساندة
على كا ّفة اجلهات املعن ّية يف الإمارة التعاون التام مع املكتب ،وتقدمي كا ّفة � ُ
التي يطلبها ،والتي تمُ ِّكنه من ُمزاولة املهام واالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا املر�سوم
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()9
ُي�صدر نائب احلاكم القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()10
ُ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  30يناير 2018م
املواف ـ ـ ـ ــق  13جمادى الأولى 1439هـ
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2018
ب�ش�أن
اجلداف
�إنهاء عقود �إيجار العقارات يف منطقة ّ
و�إخالء �شاغليها للمنفعة العا ّمة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون املُعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم العالقة بني ُم� ّؤجري و ُم�ست�أجري العقارات يف
�إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن مركز ف�ض املُنازعات الإيجار ّية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :دائرة الأرا�ضي والأمالك.
الدائرة
 :مركز ف�ض املُنازعات الإيجار ّية يف الإمارة.
املركز
 :مدير عام الدائرة.
املدير العام
 :م�شروع تطوير منطقة اجل ّداف.
امل�شروع
 :الأرا�ضي واملباين واملُن�ش�آت املُت�أ ّثرة بامل�شروع.
العقار
 :مالك العقار.
املالك

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي ينتفع بالعقار �أو �أي جزء منه مبوجب
املُ�ست�أجر
عقد الإيجار املُربم بينه وبني املالك.
املُ�ست�أجر من الباطن  :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي ينتفع بالعقار �أو �أي جزء منه مبوجب
عقد الإيجار املُربم بينه وبني املُ�ست�أجر.
 :وي�شمل املُ�ست�أجر �أو املُ�ست�أجر من الباطن الذي ي�شغل العقار.
�شاغل العقار
 :جلنة تعوي�ضات امل�شروع املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام هذا القرار.
اللجنة
 :املُقابل النقدي الذي ي�ستح ّقه �شاغل العقار نتيجة �إنهاء عقد �إيجاره و�إخالئه
التعوي�ض	
من العقار.
�أهداف القرار
املادة ()2

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
�	.1إعادة تطوير منطقة اجل ّداف بهدف ُمواكبة ُمتط ّلبات التنمية العمران ّية يف الإمارة.
 .2تنظيم ح�صول �شاغلي العقارات على التعوي�ض العادل ،ج ّراء �إنهاء عقود �إيجارهم و�إخالئهم
من العقارات امل�شمولة ب�أحكامه.
الإنهاء والإخالء
املادة ()3
ُتنهى مبوجب هذا القرار عقود �إيجار كافة العقارات الواقعة �ضمن قطعة الأر�ض املُب ّينة ُحدودها
وم�ساحتها باخلريطة املُلحقة بهذا القرار ،وعلى جميع �شاغلي تلك العقارات �إخالئها وفق ًا
للإجراءات واملُ َدد املن�صو�ص عليها يف هذا القرار.
التعوي�ض
املادة ()4
ي�ستحق �شاغلو العقارات تعوي� ًضا عا ِد ًال ج ّراء �إنهاء عقود �إيجارهم و�إخالئهم من العقارات ،ويتم
تقدير هذا التعوي�ض من ِق َبل اللجنة.
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ت�شكيل اللجنة
املادة ()5
اجلداف»،
�أُ -ت�ش ّكل يف الدائرة بقرار من املُدير العام جلنة ُت�س ّمى «جلنة تعوي�ضات م�شروع ّ
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة والكفاءة واالخت�صا�ص،
ُت�ؤ ّلف من رئي�س ٍ
يتم اختيارهم من داخل الدائرة وخارجها.
بُ -يحدِّ د قرار ت�شكيل اللجنة �آل ّية عملها ،وكيف ّية عقد اجتماعا ِتها ،واتخاذ قرارا ِتها.
نا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاتها،
ج -يجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه ُم ِ
خت�صة
دون �أن يكون له �صوت معدود يف ُمداوالتها ،وكذلك اال�ستعانة بالوحدات التنظيم ّية املُ ّ
يف الدائرة.
اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()6
تخت�ص اللجنة بتحديد قيمة التعوي�ض العادل الذي ي�ستح ّقه �شاغلو العقارات امل�شمولة ب�أحكام هذا
القرار ،و ُتق ّدر اللجنة قيمة هذا التعوي�ض وفق ًا للأ�س�س وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف هذا القرار.
�إجراءات الإخالء
املادة ()7
ُتتّبع الإجراءات التالية يف �إخالء العقارات امل�شمولة بهذا القرار:
أوجه ا�ستعماله،
 .1تقوم اللجنة بالك�شف على العقار ،والتح ّقق من �أو�صافه و ُم�شتمال ِته ،و� ُ
والتح ّقق من وجود عقد �إيجار �ساري املفعول ،و ُم ّدة هذا العقد.
 .2تقوم اللجنة ب�إعداد قائمة ب�أ�سماء �شاغلي العقارات ،وحتديد ن�صيب ُك ٍّل منهم يف التعوي�ض،
وتحُ يلها �إلى الدائرة لل�سري يف �إجراءات �إخالء العقارات و�صرف التعوي�ض.
 .3تتو ّلى الدائرة بعد ا�ستالم قائمة �أ�سماء �شاغلي العقارات من اللجنة القيام مبا يلي:
�سجل �أو عن طريق الإعالن ب�صحيفة حم ّل ّية يوم ّية وا�سعة
�أ�	-إخطار �شاغل العقار بالربيد املُ ّ
االنت�شار �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ُيحدِّ دها املُدير العام بقرار الإخالء ومبقدار التعوي�ض
�ستحق له ،والطلب منه ُمراجعة الدائرة خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تب ّلغه
املُ َ
الإخطار �أو من تاريخ الإعالن ،لال�ستماع �إلى طلباته وتقدمي ُن�سخة عن املُ�ستندات التي
تطلبها الدائرة.
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ب�	-إعداد حم�ضر ُتث ِبت فيه ُح�ضور �شاغل العقار وطلباته ،واملُ�ستندات املُق ّدمة من ِق َبله،
على �أن يتم ت�سليم �شاغل العقار �إ�شعار ًا با�ستالم تلك امل�ستندات.
ج�	-إخالء العقار وت�سليمه للمالك خالي ًا من ال�شواغل ،وت�سليم �شاغل العقار التعوي�ض
�ستحق له يف حال ُموافق ِته على ِمقدار التعوي�ض املُق ّدر من اللجنة.
املُ َ
د -املُ�ضي يف �إجراءات �إخالء العقار يف حال عدم موافقة �شاغله على ِمقدار التعوي�ض
املُق ّدر له من اللجنة� ،أو عدم ح�ضوره �إلى الدائرة خالل املُهلة املن�صو�ص عليها يف
الفقرة (�أ) من البند ( )3من هذه املادة ،وذلك مع عدم الإخالل ِبح ّقه يف االعرتا�ض
على مقدار التعوي�ض وفق ًا لأحكام هذا القرار� ،أو اللجوء �إلى املركز لل ُمطالبة ب�إعادة
تقدير قيمة التعوي�ض.
ُمهلة �إخالء العقار
املادة ()8
�أ	-يمُ نح �شاغل العقار ُمهلة ال تزيد على �سنة واحدة لإخالء العقار وت�سليمه للمالك ،وتبد�أ هذه
املُهلة من تاريخ تب ّلغه الإخطار �أو من تاريخ الإعالن املُ�شار �إليه يف البند (�/3أ) من املادة
( )7من هذا القرار ،وال ُي�س ّلم التعوي�ض ل�شاغل العقار �إال بعد �إخالئه للعقار.
ما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز لل ُمدير العام ما يلي:
ب -على الرغم مِ ّ
 .1تقلي�ص ُمهلة �إخالء العقار لغاية ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل �إذا كان تنفيذ امل�شروع ال
يحتمل الت�أخري.
 .2ت�سليم ُجزء من التعوي�ض ل�شاغل العقار قبل �إخالئه ،متى ُو ِج َدت �أ�سباب ت�ستوجب ذلك،
على �أال يتم ت�سليم التعوي�ض يف هذه احلالة �إال بعد ِقيام �شاغل العقار بتقدمي ال�ضمانات
قيامه ب�إخالء العقار �ضمن املُهلة
التي ُتق ِّررها الدائرة يف هذا ال�ش�أن ،التي ت�ضمن ِ
املمنوحة له.
ج -يف حال عدم �إخالء العقار خالل املُهلة املُح ّددة ،ف�إ ّنه يجوز للدائرة اتخاذ الإجراءات الالزمة
لإخالئه عن طريق �إدارة التنفيذ لدى املركز ،مع حتميل �شاغل العقار ر�سوم التنفيذ ونفقات
الإخالء وبدل �أجر املثل عن الفرتة املُمت ّدة من تاريخ انتهاء ُمهلة الإخالء و�إلى حني ت�سليم
العقار متى كان ملزم ًا بها ،ويتم خ�صم الر�سوم والنفقات وبدل �أجر املثل من مبلغ التعوي�ض.
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تنفيذ قرار الإخالء
املادة ()9
ال ُي�ؤ ّثر على تنفيذ قرار الإخالء اعرتا�ض �شاغل العقار على مقدار التعوي�ض املُق ّرر له �سوا ًء �أمام
جلنة التظ ّلمات املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام املادة ( )15من هذا القرار �أو �أمام املركز ،كما ال ُت�ؤ ّثر على
�إجراءات الإخالء �أي دعاوى �أو �أحكام ق�ضائ ّية تتع ّلق بالعقار ُيقيمها ذوو ال�ش�أن.
�أ�س�س تقدير التعوي�ض
املادة ()10
ُيراعى عند تقدير التعوي�ض الأ�س�س وال�ضوابط التالية:
ُ .1م�شتمالت العقار من املباين واملُن�ش�آت والديكورات والأ�سوار والأ�شجار التي �أقامها �شاغل
ما قد يكون له �أثر يف حتديد مقدار التعوي�ض.
العقار ،وغري ذلك مِ ّ
ُ .2م ّدة عقد الإيجارِ ،ومقدار الأجرة املُح ّددة فيه �أو �أجر املثل �أ ُّيهما �أعلى.
 .3اخل�سا ِئر والأ�ضرار التي �سوف تلحق ب�شاغل العقار بعد الإخالء ،ويقع عبء �إثبات هذه
اخل�سا ِئر والأ�ضرار على �شاغل العقار.
 .4ما يكون قد �أداه �شاغل العقار من �أجرة عن املُ ّدة التي مل ينتفع بها بالعقار.
�	.5أن يكون مقدار التعوي�ض ُمتنا�سب ًا مع �أ�سعار ال�سوق بتاريخ �إخالء العقار ،و�أال ُي�ؤ ّثر يف تقدير
التعوي�ض �أي زيادة �أو ُنق�صان قد تطر�آن على �سعر الزروع �أو املُن�ش�آت املُقامة على العقار.
�	.6أال يتم التعوي�ض عن �أي حت�سينات �أو �إ�ضافات �أو �إن�شاءات �أقامها �شاغل العقار بعد العمل
بهذا القرار.
�	.7أال يدخل يف ح�ساب التعوي�ض قيمة املُن�ش�آت �أو التجهيزات �أو املُ ِع ّدات التي يمُ كن نقلها من
العقار دون �أن يلحق ِبها �ضرر �أو تلف ،ويقت�صر التعوي�ض عن تلك املُن�ش�آت والتجهيزات
واملُ ِع ّدات على �أجور الإزالة والنقل و�إعادة الرتكيب.
تعوي�ض املُ�ست�أجر من الباطن
املادة ()11
خطر املالك ّ
خطي ًا
�أ -يف حال وجود ُم�ست�أجر من الباطن يف العقار ،فيجب على املُ�ست�أجر �أن ُي ِ
ب�أ�سما ِئهم خالل املُهلة املُ�شار �إليها يف البند (�/3أ) من املادة ( )7من هذا القرار.
ب -ي�ستحق املُ�ست�أجر من الباطن التعوي�ض فقط عن قيمة املُن�ش�آت والأ�سوار والزروع التي �أقامها
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على العقار ،وفق ًا لأ�س�س تقدير التعوي�ض املن�صو�ص عليها يف املادة ( )10من هذا القرار.
ج�	-إذا تبينّ بعد ح�صول املُ�ست�أجر على التعوي�ض وجود ُم�ست�أجرين من الباطن مل تتم ّكن اللجنة
من حتديدهم لأي �سبب� ،أو مل ي ُقم املُ�ست�أجر بالإف�صاح عنهم للمالك �أو للجنة ،فيكون
تعوي�ضهم.
املُ�ست�أجر وحده م�س�ؤو ًال عن ِ
عدم �أحقية �شاغل العقار يف العودة للم�أجور
املادة ()12
ال ت�سري الأحكام املُتع ّلقة بحق الأولو ّية يف العودة �إلى العقار املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ()26
ل�سنة  2007املُ�شار �إليه على �شاغلي العقارات الذين يتم �إخال�ؤهم وفق ًا لأحكام هذا القرار بعد
�إجناز امل�شروع.
عدم ا�ستحقاق التعوي�ض
املادة ()13

ال ُي�ستحق التعوي�ض عن:
 .1العقارات التي ي�شغلها الأ�شخا�ص دون ُم�س ّوغ قانوين �أو ب�صفة غري م�شروعة.
 .2املُن�ش�آت املُقامة على العقار بدون ترخي�ص �أو خالف ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة �أو خالف ًا
لعقد الإيجار.
�إيداع مبلغ التعوي�ض
املادة ()14
على املالك �إيداع مبلغ التعوي�ض املُق ّرر من قبل اللجنة يف ح�ساب خا�ص لدى الدائرة ،لتتولى �صرفه
�ستح ّقيه ،وفق ًا للإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
ملُ ِ
االعرتا�ض على ِمقدار التعوي�ض
املادة ()15
يجوز ل�شاغل العقار االعرتا�ض على مقدار التعوي�ض املُح ّدد من قبل اللجنة خالل ( )30ثالثني
يوم ًا من تاريخ انتهاء املُهلة املن�صو�ص عليها يف البند (�/3أ) من املادة ( )7من هذا القرار ،وذلك
�أمام جلنة ُي�ش ّكلها املُدير العام لهذه الغاية يف الدائرة ت�سمى «جلنة التظ ّلمات».
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البت يف االعرتا�ض
املادة ()16
�أ -على جلنة التظلمات البت يف االعرتا�ض املُق ّدم �إليها خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ
تقدميه ،و ُيعترب القرار ال�صادر عنها يف �ش�أن االعرتا�ض املُق ّدم �إليها ِنهائي ًا.
ب -يكون للجنة التظ ّلمات يف �سبيل البت باالعرتا�ض املُق ّدم �إليها القيام مبا يلي:
�	.1إعادة الك�شف على العقار.
ُ .2مراجعة الأ�س�س وال�ضوابط التي مت اال�ستناد �إليها يف تقدير التعوي�ض �أو تثمني املُن�ش�آت
والديكورات والأ�سوار والزروع التي �أقامها �شاغل العقار ،وغريها من امل�سائل التي مت
�أخذها بعني االعتبار عند تقدير التعوي�ض.
 .3طلب �أي بيانات �أو ُم�ستندات �إ�ضافية ترى �أنها الزمة للبت يف االعرتا�ض املُق ّدم �إليها.
 .4ت�أييد قرار اللجنة مبقدار التعوي�ض املُح ّدد من ِقب ِلها �أو �إعادة تقديره.
 .5اال�ستعانة مبن تراه ُمنا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص �إذا كان �إعادة تقدير التعوي�ض
ي�ستلزم وجود �أ�شخا�ص لديهم مهارات مال ّية وف ّنية.
التعوي�ض الق�ضائي
املادة ()17
يرت�ض �شاغل العقار بقرار جلنة التظ ّلمات ،ف�إنه يحق له �إقامة دعوى ق�ضائية على املالك
�إذا مل ِ
لدى املركز لإعادة تقدير قيمة التعوي�ض العادل ج ّراء �إخالء العقار ،وعلى الدائرة يف هذه احلالة
االحتفاظ مببلغ التعوي�ض املودع لديها �إلى حني �صدور حكم ق�ضائي نهائي.
الإجراءات ال�سابقة
املادة ()18
ت�سري �أحكام هذا القرار على ُكل �إجراء يتعلق ب�إخالء العقارات مل يكتمل قبل العمل ب�أحكامه،
و ُتعترب �صحيحة جميع الإجراءات التي ّمتت قبل العمل بهذا القرار وك�أ ّنها ّمتت وفق ًا لأحكامه.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()19
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سم ّية
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حلكومة دبي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()20
ُ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 23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ندب ُمدير تنفيذي للقيام مبهام ُمدير عام هيئة الثقافة ُ
والفنون يف دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء هيئة الثقافة وال ُفنون يف دبي ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين ال ُعموم يف حكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )11ل�سنة  2014بتعيني رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الثقافة وال ُفنون يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2017باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة وال ُفنون
يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )60ل�سنة  2017بتعيني ُمدير تنفيذي لقطاع الثقافة والرتاث
بهيئة الثقافة والفنون يف دبي،
قررنا ما يلي:

الندب
املادة ()1

ُيندب ال�س ّيد� /سعيد حممد علي النابوده ال�سويدي ،املُدير التنفيذي لقطاع الثقافة والرتاث
بالهيئة ،للقيام مبهام ُمديرها العام ،بالإ�ضافة �إلى مهام وظيفته الأ�صلية ،وما يتم تكليفه به من
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة.
�صحة القرارات
املادة ()2
ُتعترب �صحيحة كافة القرارات التي �أ�صدرها املُدير التنفيذي املُ�شار �إليه يف املادة ( )1من هذا
القرار ،بالإنابة عن مدير عام الهيئة ،وذلك خالل الفرتة من � 18أكتوبر  2017وحتى تاريخ العمل
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بهذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُ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  23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة 2018
باعتماد
قدمة من م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
ر�سوم بع�ض اخلدمات املُ ّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2013ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف ،و ُي�شار �إليها فيما بعد
بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2016ب�ش�أن ا�ستيفاء بدل مايل نظري خدمة نقل
املُ�صابني بحوادث املُرور،
قررنا ما يلي:

اعتماد الر�سوم
املادة ()1
�أ -ت�ستويف امل�ؤ�س�سة نظري تقدمي اخلدمات املُب ّينة يف اجلدولني رقم ( )1و( )2املُلحقني بهذا
القرار ،الر�سوم املُح ّددة �إزاء ُك ٍّل منها.
بُ -ت�ستوفى الر�سوم املُح ّددة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرار من �شركة الت�أمني ال�صحي
حال من الأحوال حتميله �أي ن�سبة من
املُ�ؤ ّمن لديها ال�شخ�ص ُمتل ّقي ِ
اخلدمة ،وال يجوز ب�أي ٍ
ال�صحي ُمنتهي ال�صالح ّية،
�صحي ًا �أو �أن ت�أمينه
ّ
هذه الر�سوم ،و�إذا تبينّ �أ ّنه غري ُم�ؤ ّمن عليه ّ
فيتم تقدمي خدمة الإ�سعاف له بدون ُمقا ِبل.
ج -ال ُتط ّبق الر�سوم املُح ّددة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرار �إذا كانت الإ�صابة ناجمة
عن حوادث ال�سري واملُرور ،و ُتط ّبق يف هذه احلالة الر�سوم املُح ّددة يف قرار املجل�س التنفيذي

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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رقم ( )2ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
د -لغايات ا�ستيفاء الر�سوم املُح ّددة يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرارُ ،يعترب ُجزء ال�ساعة
�ساعة كاملة.
�أيلولة الر�سوم
املادة ()2
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا القرار حل�ساب اخلزانة العامة
حلكومة دبي.
الن�شر وال�سريان
املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول رقم ()1
بتحديد ر�سوم خدمات الإ�سعاف يف احلاالت الطارئة
م
1
2

اخلدمة
تقدمي خدمات الإ�سعاف الأ�سا�س ّية يف املوقع (دون نقل املري�ض
ال�صحية)
�أو املُ�صاب �إلى اجلهة
ّ
تقدمي خدمات الإ�سعاف الأ�سا�س ّية يف املوقع (مع نقل املري�ض
ال�صحية)
�أو املُ�صاب �إلى اجلهة
ّ

3

توفري خدمات الإ�سعاف املُتقدّمة (املُ�ستوى الأ ّول)

4

توفري خدمات الإ�سعاف املُتقدّمة (املُ�ستوى الثاين)

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 600درهم
 800درهم
 1000درهم (غري �شامل لثمن
الأدوية)
 1300درهم (غري �شامل لثمن
الأدوية)
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جدول رقم ()2
بتحديد ر�سوم خدمات التدريب والإخالء الوهمي لغري اجلهات احلكومية
م
1

اخلدمة
الإ�شراف على جتربة �إخالء وهم ّية (�شامل مركبة �إ�سعاف
عاد ّية واحدة)

2

تقييم ميداين ملوقع جتربة �إخالء وهم ّية �أو جتربة تدريب ّية

3

توفري مركبة �إ�سعاف عاد ّية �إ�ضاف ّية

4

تخ�ص�صة �إ�ضاف ّية
توفري مركبة �إ�سعاف ُمتم ّيزةُ /م ّ

5

توفري �س ّيارة غولف �إ�ضاف ّية

6

توفري دراجة نار ّية /هوائية �إ�ضاف ّية

7

توفري با�ص الكوارث فئة «�أ» (�سعة ُ 15م�صاب)

8

توفري با�ص الكوارث فئة «ب» (�سعة ُ 25م�صاب)

9

توفري با�ص الكوارث فئة «ج» (�سعة ُ 33م�صاب)

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مقدار الر�سم
 800درهم لكل �ساعة
 2150درهم لكل جتربة
 650درهم لكل �ساعة عن املركبة
الواحدة
 800درهم لكل �ساعة عن املركبة
الواحدة
 400درهم لكل �ساعة عن ال�س ّيارة
الواحدة
 400درهم لكل �ساعة عن الدراجة
الواحدة
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 1400درهم لكل �ساعة عن البا�ص
الواحد
 1500درهم لكل �ساعة عن البا�ص
الواحد
 1700درهم لكل �ساعة عن البا�ص
الواحد
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة 2018
باعتماد
الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2011ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهج ّية اعتماد الهياكل التنظيم ّية
للجهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()2
يكون لل ُمدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيم ّية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد
مبوجب �أحكامه.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2017ب�إن�شاء مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف
والهبة ،و ُي�شار �إليه فيما بعد بـِ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )43ل�سنة  2014بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون
ال ُق ّ�صر،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،برئا�سة ال�س ّيد /عي�سى عبداهلل �أحمد الغريرُ ،
من:
نائب ًا للرئي�س
		
 .1ال�س ّيد /عبدالرحمـن حارب را�شــد احلارب
ع�ضو ًا
		
 .2ال�س ّيد� /أحم ــد درويــ�ش القام ــة املهيــري
ع�ضو ًا
		
 .3الدكتور /عبدالعزيز حممد عبداهلل احل ّمادي
ع�ضو ًا
		
 .4ال�س ّيدة /هــدى عي ــ�سى عب ــداهلل بوحمي ــد
ع�ضو ًا
		
 .5ال�س ّيدة /حم ــدة �إبراهيـ ــم حممـ ــد عبي ــد
ع�ضو ًا
		
 .6ال�س ّيد /عبــداهلل علي عبــدالرزاق امل ــدين

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

�	.7أميـن عام املركــز				
�	.8أمني عام املُ� ّؤ�س�سة				
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم (  )4ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي لرعاية النِّ�ساء والأطفال
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )15ل�سنة  2007ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي لرعاية ال ِّن�ساء والأطفال وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2014بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي لرعاية
ال ِّن�ساء والأطفال،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،برئا�سة ال�س ّيد� /أحمد دروي�ش القامة املهرييُ ،
من:
نائب ًا للرئي�س
		
 .1الدكتورة /منى عي�سى البحر
ع�ضو ًا
		
 .2ال�س ّيدة /ح�صة عبدالرحمن تهلك
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيدة /عائ�شة �أحمد املري		
ع�ضو ًا
			
 .4ال�س ّيد /حممد علي ر�ستم
ع�ضو ًا
		
 .5ال�س ّيد /خالد يحيى احلو�سني
ع�ضو ًا
 .6الدكتور� /سلطان عبداحلميد اجل ّمال
ع�ضو ًا
			
ُ .7مدير عام امل�ؤ�س�سة
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
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ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة 2018
بتعيني ع�ضو
يف جمل�س �أمناء ُك ّلية حممد بن را�شد للإدارة احلكوم ّية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  2012ب�ش�أن ُك ّلية حممد بن را�شد للإدارة احلكوم ّية
وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )52ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء ُك ّلية حممد بن را�شد
للإدارة احلكوم ّية،
قررنا ما يلي:

التعيني يف املجل�س
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /عبد اهلل علي بن زايد الفال�سيُ ،ع�ضو ًا يف جمل�س �أمناء ُك ّلية حممد بن را�شد
للإدارة احلكوم ّية.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة 2018
ب�ش�أن
نقل وتعيني �أمني عام م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي الريا�ضي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )55ل�سنة  2015ب�ش�أن ت�سكني بع�ض املُديرين التنفيذيني يف
حكومة دبي،
قررنا ما يلي:

نقل وتعيني الأمني العام
املادة ()1
ُينقل ال�س ّيد /علي حممد ح�سن املط ّوع ،من جمل�س دبي الريا�ضي �إلى املُ� ّؤ�س�سة و ُيعينّ �أمين ًا عام ًا
لها ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات
ال�صادرة مبوجبه ،و ُي�س ّكن على ال ِف َئة الوظيف ّية املُح ّددة لأمني عام امل�ؤ�س�سة مبوجب قرار املجل�س
التنفيذي رقم ( )55ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تعيني ُمدير تنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة
بدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2013ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد بـ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )55ل�سنة  2015ب�ش�أن ت�سكني بع�ض املُديرين التنفيذيني يف
حكومة دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�سيد� /أحمد زينل ر�ضا �أحمد اخلاجهُ ،مدير ًا تنفيذي ًا للم�ؤ�س�سة ،ويمُ نح درجة ُمدير
تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
و ُي�س ّكن على الفئة الوظيف ّية املُح ّددة لل ُمدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة مبوجب قرار املجل�س التنفيذي
رقم ( )55ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ � 3أكتوبر  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  23يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  6جمادى الأولى 1439هـ
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