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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني

- ق�نون رقم )1( ل�سنة 2018 ب�س�أن ر�سم درهم املعرفة.
- ق�نون رقم )2( ل�سنة 2018 ب�س�أن ر�سم درهم االبتك�ر.

مرا�سيم
- مر�سوم رقم )2( ل�سنة 2018 بتعيني ق�س�ة يف حم�كم دبي.

- مر�سوم رقم )3( ل�سنة 2018 ب�س�أن نقل وتعيني ق�س�ة يف حم�كم دبي.
- مر�سوم رقم )4( ل�سنة 2018 ب�س�أن اإع�دة ت�سكيل جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي العط�ء.

و�سوؤون  االأوق�ف  موؤ�س�سة  ع�م  اأمني  خدمة  اإنه�ء  ب�س�أن   2018 ل�سنة   )5( رقم  مر�سوم   -
الق�سر.

- مر�سوم رقم )6( ل�سنة 2018 ب�إن�س�ء مكتب �سمو ن�ئب ح�كم دبي.

قرارات
- قرار رقم )1( ل�سنة 2018 ب�س�أن اإنه�ء عقود اإيج�ر العق�رات يف منطقة اجلداف واإخالء 

�س�غليه� للمنفعة الع�مة.
- قرار رقم )2( ل�سنة 2018 ب�س�أن ندب مدير تنفيذي للقي�م مبه�م مدير ع�م هيئة الثق�فة 

والفنون يف دبي.

املجل�ص التنفيذي
قرارات

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�سنة 2018 ب�عتم�د ر�سوم بع�س اخلدم�ت املقدمة من 
موؤ�س�سة دبي خلدم�ت االإ�سع�ف.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )2( ل�سنة 2018 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي ملوؤ�س�سة حممد 
بن را�سد لالإ�سك�ن. 
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االأوق�ف  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  بت�سكيل   2018 ل�سنة   )3( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
و�سوؤون الق�سر.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )4( ل�سنة 2018 بت�سكيل جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي لرع�ية 
الن�س�ء واالأطف�ل.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2018 بتعيني ع�سو يف جمل�س اأمن�ء كلية حممد بن 
را�سد لالإدارة احلكومية.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�سنة 2018 ب�س�أن نقل وتعيني اأمني ع�م موؤ�س�سة االأوق�ف 
و�سوؤون الق�سر.

دبي  ملوؤ�س�سة  تنفيذي  مدير  تعيني  ب�س�أن   2018 ل�سنة   )7( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
للمهرج�ن�ت وترويج قط�ع التجزئة.
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قانون رقم )1( ل�سنة 2018
ب�ساأن

ر�سم درهم املعرفة
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )5( ل�سنة 1995 ب�إن�س�ء دائرة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )4( ل�سنة 2005 ب�س�أن فر�س ر�سم درهم املعرفة وتعديالته والِئحته التنفيذّية،

وعلى الق�نون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�س�أن ت�سعري اخلدم�ت احلكومّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�س�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي،

وعلى املر�سوم رقم )24( ل�سنة 2007 بت�سكيل اللجنة الُعلي� لل�سي��سة امل�لّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

ُن�سدر القانون التايل:
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�سمى هذا الق�نون »قانون ر�سم درهم املعرفة رقم )1( ل�سنة 2018«. 

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �سي�ق الن�س على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. االإم�رة 
: حكومة دبي. احلكومة 

: اللجنة الُعلي� لل�سي��سة امل�لّية. اللجنة 
: دائرة امل�لية. الدائرة 

: الدوائر احلكومّية والهيئ�ت واملُوؤ�ّس�س�ت الع�ّمة واملج�ل�س وال�سلط�ت احلكومّية،  اجلهة احلكومّية 
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مب� يف ذلك ال�سلط�ت املُ�سِرفة على من�طق التطوير اخل��سة واملن�طق احُلّرة، 
مب� فيه� مركز دبي امل�يل الع�ملي، واأي جهة حكومية اأخرى ت�بعة للحكومة. 

: الع�ئد امل�يل الن�جت عن تقدمي اجلهة احلكومّية خلدم�ته� وُم�ر�سِته� الأن�سطته�  االإيراد 
االإيج�ر، وبدالت  البيع، وبدالت  الر�سوم، والغرام�ت، وعوائد  املُختلفة، وي�سمل 

االمتي�ز، وت�سييل ال�سم�ن�ت.
: الر�سم الذي يتم ا�ستيف�وؤه وفقً� الأحك�م هذا الق�نون. درهم املعرفة 

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذا الق�نون اإلى حتقيق م� يلي:
توفري الدعم الالزم للم�س�ريع التعليمّية والثق�فّية يف االإم�رة.   .1

التي  واالأعب�ء  التك�ليف  من  ُجزء  ل  حتمُّ يف  املُختِلفة  وِفئ�ِته  املُجتمع  اأفراد  ُم�س�ركة  حتقيق    .2
تتحّمله� احلكومة يف جم�ل النهو�س ب�لتعليم والثق�فة.
ا�ستيف�ء درهم املعرفة وفقً� الأ�س�س وا�سحة وُمي�ّسرة.     .3

نطاق التطبيق
املادة )4(

اجله�ت  ت�ستوفيه�  التي  االإيرادات  ذلك  يف  مب�  االإيرادات،  ك�فة  على  الق�نون  هذا  اأحك�م  ُتطّبق 
احلكومّية االحت�دّية ل�س�لح اخلزانة الع�مة للحكومة.

ا�ستيفاء درهم املعرفة
املادة )٥(

التي  واالأن�سطة  مه�  ُتقدِّ التي  ت�ستوفيه اجلهة احلكومية نظري اخلدم�ت  الذي  االإيراد  اإلى  ُي�س�ف 
ُتزاوله� ر�سم ُي�سّمى »درهم املعرفة«، يكون مقداره )10( ع�سرة دراهم، توؤول ح�سيلته ب�لك�مل 

حل�س�ب اخلزانة الع�مة للحكومة.

الإيرادات املُ�ستثناة من درهم املعرفة
املادة )6(

ال ُي�ستوفى درهم املعرفة عن االإيرادات التي يتم ا�ستيف�وؤه� عّم� يلي:
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اخلدم�ت واالأن�سطة التي يقل االإيراد املُقّرر عليه� عن )50( خم�سني درهمً�.   .1
مه�.  التعرف�ت واالأثم�ن التي ت�ستوفيه� اجله�ت احلكومّية نظري ال�سلع واخلدم�ت التي ُتقدِّ   .2

ده� الدائرة. الر�سوم ذات الط�بع ال�سريبي التي حُتدِّ   .3
مه� اجله�ت ال�سّحية الت�بعة للحكومة. تك�ليف العالج واخلدم�ت ال�سّحية التي ُتقدِّ   .4

املُخ�لف�ت املُرورّية املُرتكبة يف االإم�رة، التي يتم حت�سيل الغرام�ت املُقّررة عليه� من االإم�رات    .5
االأخرى وُدول جمل�س التع�ون لُدول اخلليج العربّية.

املُخ�لف�ت املُرورّية املُرتكبة يف االإم�رات االأخرى وُدول جمل�س التع�ون لُدول اخلليج العربّية،    .6
التي يتم حت�سيل الغرام�ت املُقّررة عليه� من اجله�ت املعنّية يف االإم�رة.

اخلدم�ت املُقّدمة للجه�ت احلكومّية التي تندرج ُموازنته� �سمن املُوازنة الع�مة للحكومة.   .7
اخلدم�ت املُعف�ة من �سداد الر�سوم املُقّررة على تقدميه�.    .8

ده� اللجنة بن�ًء على تو�سية الدائرة. اأي خدم�ت اأو اأن�سطة اأخرى حُتدِّ   .9

�سوابط ا�ستيفاء درهم املعرفة
املادة )٧(
يتم ا�ستيف�ء درهم املعرفة وفقً� لل�سوابط الت�لية: اأ-  

ذلك  يف  مبا  ن�شاط،  �أو  خدمة  تقدمي  على  ُمقّرر  �إير�د  ُكل  عن  �ملعرفة  درهم  ُي�شتوفى    .1
ل ُم�لفة وفقً� الأحك�م الت�سريع�ت ال�س�رية  الغرام�ت املفرو�سة على االأفع�ل التي ُت�سكِّ

يف االإم�رة.
�سواًء مت  اأن�سطة ُمتِلفة،  اأو  اإيرادات نظري خدم�ت  ِعّدة  امل�لّية  املُط�لبة  ت�سّمنت  اإذا    .2
تقدميه� عرب ُخطوة واحدة اأو ِعّدة خطوات، فيتم ا�ستيف�ء درهم املعرفة عن ُكل اإيراد 

على ِحدة.
اإذا ت�سّمنت املُط�لبة امل�لّية اأكرث من اإيراد يتعلق بخدم�ت اأو اأن�سطة تعود الأكرث من جهة    .3
حكومية، فيتم ��شتيفاء درهم �ملعرفة عن ُكل �إير�د يخ�ص �أي خدمة �أو ن�شاط على ِحدة، 

�سواًء مت تقدميه� من خالل ن�فذة واحدة اأو من خالل ُكل جهة من تلك اجله�ت. 
ُي�ستوفى درهم املعرفة عند حت�سيل االإيراد �سواًء ب�لو�س�ئل التقليدّية اأو االإلكرتونّية اأو الذكّية. ب-  

ا�سرتداد درهم املعرفة
املادة )8(

يجوز طلب ا�سرتداد املبلغ الذي مت �سداده كدرهم معرفة يف ح�ل ح�سول خط�أ يف ا�ستيف�ئه  اأ-  

Issue 427 Pages.indd   7 2/11/18   11:40 AM



العدد )42٧( - ال�سنة )٥2( - 28 جمادى الأولى  143٩هـ - املوافق 14 فرباير 2018م 8 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

اأو طريقة احت�س�به.
ال يتم رد املبلغ الذي ا�ستويف كدرهم للمعرفة يف ح�ل قي�م املُتع�مل ب�إلغ�ء اخلدمة التي ارتبط  ب-  

ا�ستيف�ء درهم املعرفة ب�الإيراد املُقّرر عليه�.

اخت�سا�سات الدائرة
املادة )٩(

لغ�ي�ت هذا الق�نون، تتولى الدائرة القي�م مب� يلي:
الذي  االإيراد  بنوع  اخلالف  هذا  تعّلق  �سواًء  املعرفة،  درهم  حول  ين�س�أ  خالف  اأي  يف  البت    .1

يخ�سع لدرهم املعرفة اأو ِبكيفّية و�سوابط ا�ستيف�ئه.
حتديد اأوجه ا�ستثم�ر عوائد درهم املعرفة عند مراجعته� للموازنة ال�سنوّية للحكومة، على اأن    .2

يتم تخ�سي�س هذه العوائد لدعم امل�س�ريع التعليمّية والثق�فّية يف االإم�رة.
اقرتاح اإخ�س�ع اأي اإيراد لدرهم املعرفة، ورفع التو�سي�ت الالزمة يف هذا ال�س�أن اإلى اللجنة    .3

العتم�ده�.
اأي مه�م اأخرى تكون الزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون وحتقيق اأهدافه.   .4

اإيداع درهم املعرفة
املادة )10(

على ك�فة اجله�ت احلكومّية التي ت�ستويف درهم املعرفة �سواًء من تلق�ء نف�سه� اأو من خالل اجله�ت 
اخل��سة املُتع�ِقدة معه� حتويل ح�سيلة هذا الر�سم اإلى الدائرة يف نه�ية ُكل �سهر، واإرف�ق تقرير 

ده� الدائرة. م�يل يت�سّمن ك�فة التف��سيل التي حُتدِّ

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )11(

ُي�سِدر ُمدير ع�م الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

الإلغاءات
املادة )12(

ُيلغى الق�نون رقم )4( ل�سنة 2005 والِئحته التنفيذّية املُ�س�ر اإليهم�، كم� ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريٍع 
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اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا الق�نون.

ال�سريان والن�سر
املادة )13(

 ُين�سر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�سره.
                                                     

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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قانون رقم )2( ل�سنة 2018
ب�ساأن

ر�سم درهم البتكار
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )5( ل�سنة 1995 ب�إن�س�ء دائرة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�س�أن ت�سعري اخلدم�ت احلكومّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )19( ل�سنة 2015 ب�إن�س�ء ُمتحف املُ�ستقبل وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )20( ل�سنة 2015 ب�س�أن فر�س ر�سم درهم االبتك�ر والِئحته التنفيذّية،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�س�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي، 
وعلى املر�سوم رقم )24( ل�سنة 2007 بت�سكيل اللجنة الُعلي� لل�سي��سة امل�لّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

ُن�سدر القانون التايل:
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�سّمى هذا الق�نون »قانون ر�سم درهم البتكار رقم )2( ل�سنة 2018«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �سي�ق الن�س على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. االإم�رة 
: حكومة دبي. احلكومة 

: دائرة امل�لّية. الدائرة 
: موؤ�س�سة دبي للُم�ستقبل. املوؤ�س�سة 
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: جمل�س اأمن�ء املوؤ�س�سة. املجل�س 
: رئي�س املجل�س. الرئي�س 

: الدوائر احلكومّية والهيئ�ت واملُوؤ�ّس�س�ت الع�ّمة واملج�ل�س وال�سلط�ت احلكومّية،  اجلهة احلكومّية 
مب� يف ذلك ال�سلط�ت املُ�سِرفة على من�طق التطوير اخل��سة واملن�طق احُلّرة، 

مب� فيه� مركز دبي امل�يل الع�ملي، واأي جهة حكومّية اأخرى ت�بعة للحكومة.
: الع�ئد امل�يل الن�جت عن تقدمي اجلهة احلكومّية خلدم�ته� وُم�ر�سِته� الأن�سطته�  االإيراد 
االإيج�ر، وبدالت  البيع، وبدالت  الر�سوم، والغرام�ت، وعوائد  املُختلفة، وي�سمل 

االمتي�ز، وت�سييل ال�سم�ن�ت.
: الر�سم الذي يتم ا�ستيف�وؤه وفقً� الأحك�م هذا الق�نون. درهم االبتك�ر 

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذا الق�نون اإلى حتقيق م� يلي:
توفري الدعم الالزم للم�س�ريع املُتعّلقة ب�البتك�ر.   .1

التي  واالأعب�ء  التك�ليف  من  ُجزء  ل  حتمُّ يف  املُختِلفة  وِفئ�ِته  املُجتمع  اأفراد  ُم�س�ركة  حتقيق    .2
تتحّمله� احلكومة يف جم�ل االبتك�ر.

ا�ستيف�ء درهم االبتك�ر وفقً� الأ�س�س وا�سحة وُمي�ّسرة.   .3

نطاق التطبيق
املادة )4(

اجله�ت  ت�ستوفيه�  التي  االإيرادات  ذلك  يف  مب�  االإيرادات،  ك�فة  على  الق�نون  هذا  اأحك�م  ُتطّبق 
احلكومّية االحت�دّية ل�س�لح اخلزانة الع�مة للحكومة.

ا�ستيفاء درهم البتكار
املادة )٥(

التي  واالأن�سطة  مه�  ُتقدِّ التي  ت�ستوفيه اجلهة احلكومية نظري اخلدم�ت  الذي  االإيراد  اإلى  ُي�س�ف 
ُتزاوله� ر�سم ُي�سّمى »درهم البتكار«، يكون مقداره )10( ع�سرة دراهم، توؤول ح�سيلته ب�لك�مل 

حل�س�ب املوؤ�س�سة.
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الإيرادات املُ�ستثناة من درهم البتكار
املادة )6(

ال ُي�ستوفى درهم االبتك�ر عن االإيرادات التي يتم ا�ستيف�وؤه� عّم� يلي:
اخلدم�ت واالأن�سطة التي يقل االإيراد املُقّرر عليه� عن )50( خم�سني درهمً�.   .1

مه�.  التعرف�ت واالأثم�ن التي ت�ستوفيه� اجله�ت احلكومّية نظري ال�سلع واخلدم�ت التي ُتقدِّ   .2
ده� الدائرة. الر�سوم ذات الط�بع ال�سريبي التي حُتدِّ   .3

مه� اجله�ت ال�سّحية الت�بعة للحكومة. تك�ليف العالج واخلدم�ت ال�سّحية التي ُتقدِّ   .4
املُخ�لف�ت املُرورّية املُرتكبة يف االإم�رة، التي يتم حت�سيل الغرام�ت املُقّررة عليه� من االإم�رات    .5

االأخرى وُدول جمل�س التع�ون لُدول اخلليج العربّية.
املُخ�لف�ت املُرورّية املُرتكبة يف االإم�رات االأخرى وُدول جمل�س التع�ون لُدول اخلليج العربّية،    .6

التي يتم حت�سيل الغرام�ت املُقّررة عليه� من اجله�ت املعنّية يف االإم�رة.
اخلدم�ت املُقّدمة للجه�ت احلكومّية التي تندرج ُموازنته� �سمن املُوازنة الع�مة للحكومة.   .7

اخلدم�ت املُعف�ة من �سداد الر�سوم املُقّررة على تقدميه�.   .8
ده� الدائرة بن�ًء على تو�سية املوؤ�س�سة. اأي خدم�ت اأو اأن�سطة اأخرى حُتدِّ   .9

�سوابط ا�ستيفاء درهم البتكار
املادة )٧(

يتم ا�ستيف�ء درهم االبتك�ر وفقً� لل�سوابط الت�لية: اأ-  
ن�شاط، مبا يف ذلك  �أو  تقدمي خدمة  ُمقّرر على  �إير�د  ُكل  �البتكار عن  ُي�شتوفى درهم    .1
ل ُم�لفة وفقً� الأحك�م الت�سريع�ت ال�س�رية  الغرام�ت املفرو�سة على االأفع�ل التي ُت�سكِّ

يف االإم�رة.
�سواًء مت  اأن�سطة ُمتِلفة،  اأو  اإيرادات نظري خدم�ت  ِعّدة  امل�لّية  املُط�لبة  ت�سّمنت  اإذا    .2
تقدميه� عرب ُخطوة واحدة اأو ِعّدة خطوات، فيتم ا�ستيف�ء درهم االبتك�ر عن ُكل اإيراد 

على حدة.
من  الأكرث  تعود  اأن�سطة  اأو  بخدم�ت  يتعلق  اإيراد  من  اأكرث  امل�لّية  املُط�لبة  ت�سّمنت  اإذا    .3
جهة حكومية، فيتم ��شتيفاء درهم �البتكار عن ُكل �إير�د يخ�ص �أي خدمة �أو ن�شاط على 
ِحدة، �سواًء مت تقدميه� من خالل ن�فذة واحدة اأو من خالل ُكل جهة من تلك اجله�ت. 
اأو  االإلكرتونّية  اأو  التقليدّية  ب�لو�س�ئل  �سواًء  االإيراد  حت�سيل  عند  االبتك�ر  درهم  ُي�ستوفى  ب-  
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الذكّية.

ا�سرتداد درهم البتكار
املادة )8(

يجوز طلب ا�سرتداد املبلغ الذي مت �سداده كدرهم ابتك�ر يف ح�ل ح�سول خط�أ يف ا�ستيف�ئه اأو  اأ-  
طريقة احت�س�به.

ال يتم رد املبلغ الذي ا�ستويف كدرهم لالبتك�ر يف ح�ل قي�م املُتع�مل ب�إلغ�ء اخلدمة التي ارتبط  ب-  
ا�ستيف�ء درهم االبتك�ر ب�الإيراد املُقّرر عليه�.

اإيداع درهم البتكار
املادة )٩(

على ك�فة اجله�ت احلكومّية التي ت�ستويف درهم االبتك�ر �سواًء من تلق�ء نف�سه� اأو من خالل  اأ-  
اجله�ت اخل��سة املُتع�ِقدة معه� حتويل ح�سيلة هذا الر�سم اإلى الدائرة يف نه�ية ُكل �سهر، 

ده� الدائرة. واإرف�ق تقرير م�يل يت�سّمن ك�فة التف��سيل التي حُتدِّ
على الدائرة اإيداع درهم االبتك�ر الذي يتم حت�سيُله مبوجب هذا الق�نون يف ح�س�ب خ��س  ب-  

لدى اأحد البنوك املحّلية ب��سم املوؤ�س�سة.

ت�سكيل جلنة ال�ستثمار
املادة )10(

ُت�سّكل يف املوؤ�س�سة بقراٍر من الرئي�س جلنة ُت�سّمى »جلنة ا�ستثمار درهم البتكار«، تتولى حتديد 
اأوجه ا�ستثم�ر وتنمية درهم االبتك�ر، واقرتاح تخ�سي�س عوائده لدعم امل�س�ريع املُتعّلقة ب�البتك�ر، 
اأو  الرئي�س  به� من  تكليفه�  يتم  اأخرى  اأي مه�م  اإلى  ب�الإ�س�فة  املجل�س العتم�ده�،  وعر�سه� على 

املجل�س.

اخت�سا�سات املجل�ص
املادة )11(

ة ب�مل�س�ريع املُتعّلقة ب�البتك�ر  لغ�ي�ت هذا الق�نون، ي�سع املجل�س اللوائح وال�سي��س�ت واملع�يري اخل��سّ
ويتم اعتم�ده� من الرئي�س اأو من ُيفّو�سه متهيدًا لتعميمه� على اجله�ت احلكومّية.
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ال�سحب وال�سرف من احل�ساب امل�سريف
املادة )12(

امل�سريف  والتحويل من احل�س�ب  وال�سرف  ال�سحب  بعملّي�ت  القي�م  ُيفّو�سه  اأو من  للرئي�س  يكون 
اخل��س بدرهم االبتك�ر، وفقً� لالئحة ال�سالحّي�ت امل�لّية املُعتمدة يف املوؤ�س�سة.

اخت�سا�سات الدائرة
املادة )13(

لغ�ي�ت هذا الق�نون، تتولى الدائرة القي�م مب� يلي:
الذي  االإيراد  بنوع  تعّلق هذا اخلالف  �سواًء  االبتك�ر،  ين�س�أ حول درهم  اأي خالف  البت يف    .1

يخ�سع لدرهم االبتك�ر اأو ِبكيفّية و�سوابط ا�ستيف�ئه.
اقرتاح اإخ�س�ع اأي اإيراد لدرهم االبتك�ر، ورفع التو�سي�ت الالزمة يف هذا ال�س�أن اإلى اللجنة    .2

العلي� لل�سي��سة امل�لية العتم�ده�.

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )14(

ُي�سدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

الإلغاءات
املادة )1٥(

اأي  اأي ن�س يف  ُيلغى  اإليهم�، كم�  املُ�س�ر  التنفيذّية  ل�سنة 2015 والِئحته  الق�نون رقم )20(  ُيلغى 
ت�سريٍع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا الق�نون.
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الن�سر وال�سريان
املادة )16(

ُين�سر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�سره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافـــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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مر�سوم رقم )2( ل�سنة 2018
بتعيني

ُق�ساة يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

لطة  ال�سُّ اأع�س�ء  �س�ت  وُم�سّ رواتب  ب�س�أن   2009 ل�سنة   )10( رقم  الق�نون  على  االطالع  بعد 
الق�س�ئّية يف اإم�رة دبي،

لطة الق�س�ئّية يف اإم�رة دبي، وعلى الق�نون رقم )13( ل�سنة 2016 ب�س�أن ال�سُّ
اإم�رة  �س�ت الُق�س�ة غري املواطنني يف  وعلى الالئحة رقم )2( ل�سنة 2009 ب�س�أن رواتب وُم�سّ

دبي،

نر�سم ما يلي:
التعيني

املادة )1(
ُيعنّي ق��سيً� يف املح�كم االبتدائية كل من ال�س�دة الت�لية اأ�سم�وؤهم:

خ�لد حممد ر�س�د الغمري.   .1
خ�لد اأحمد �سربي عبدال�سبور عبداهلل.   .2

حج�زي معو�س ح�سني اأحمد.   .3
ح�سن ح�سني حممد ربيع.   .4

اأحمد حممد حممد الهريدي يو�سف.   .5
عمرو عطيه ح�سني م�سطفى.   .6

اأ�س�مه م�هر عبداملطلب عطيه.   .7
و�س�ح حممد اأحمد عبدال�سالم.   .8

يو�سف اأحمد يو�سف احلوامده.   .9
نزار حممد عبداهلل املومني.   .10
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ع�دل ف�سل اأحمد ف�سل.   .11
حمجوب عمر علي زروق.   .12

�شات �ملالّية لبد�ية مربوط قا�شي �بتد�ئي، وفقًا للقانون  وُينح ُكلٌّ منهم �لر�تب �ل�شهري و�ملُخ�شّ
�س�ت الُق�س�ة غري املُواطنني املُلحق ب�لالئحة رقم  رقم )10( ل�سنة 2009 وجدول رواتب وُم�سّ

)2( ل�سنة 2009 املُ�س�ر اإليهم�.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�سوم اعتب�رًا من ت�ريخ 19 دي�سمرب 2017، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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مر�سوم رقم )3( ل�سنة 2018
ب�ساأن

نقل وتعيني ُق�ساة يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 
 

بعد االطالع على الق�نون رقم )21( ل�سنة 2008 ب�س�أن املع��س�ت والت�أمين�ت االجتم�عّية للع�سكريني 
املحليني الع�ملني يف حكومة دبي وتعديالته،

لطة الق�س�ئّية يف اإم�رة  �س�ت اأع�س�ء ال�سُّ وعلى الق�نون رقم )10( ل�سنة 2009 ب�س�أن رواتب وُم�سّ
دبي،

وعلى الق�نون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�س�أن اإدارة املوارد الب�سرّية للع�سكريني املحليني الع�ِملني يف 
اإم�رة دبي وتعديالته،

لطة الق�س�ئّية يف اإم�رة دبي، وعلى الق�نون رقم )13( ل�سنة 2016 ب�س�أن ال�سُّ
اإم�رة دبي  �س�ت الُق�س�ة املُواطنني يف  وعلى الالئحة رقم )1( ل�سنة 2009 ب�س�أن رواتب وُم�سّ

وتعديالته،

نر�سم ما يلي:
النقل والتعيني على الدرجة ال�ساد�سة

املادة )1(
ُينقل ال�سّيد/ حميد حمدان ن��سر حميد بن عم�ر الغ�فري، من �سرطة دبي اإلى حم�كم دبي، وُيعنّي 
قا�شيًا يف �ملحاكم �البتد�ئية، وُينح بد�ية مربوط �لدرجة �ل�شاد�شة لقا�شي �بتد�ئي، وفقًا للقانون 
�س�ت الُق�س�ة املُواطنني املُلحق ب�لالئحة  رقم )10( ل�سنة 2009 وجدول درج�ت ورواتب وُم�سّ

رقم )1( ل�سنة 2009 وتعديالته املُ�س�ر اإليهم�.

النقل والتعيني على الدرجة ال�سابعة
املادة )2(

ُينقل من �شرطة دبي �إلى حماكم دبي، ُكلٌّ من:
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ال�سّيد/ �سعيد حممد حميد حممد ح�سني ال�سع�يل.    .1
ال�سّيد/ علي اأحمد حممد بن خليفه البدواوي.    .2

�ل�شابعة  �لدرجة  مربوط  بد�ية  ِمنُهما  ُكلٌّ  وُينح  �البتد�ئية،  �ملحاكم  يف  قا�شيًا  ِمنُهما  ُكلٌّ  وُيعّي 
�س�ت الُق�س�ة  لق��سي ابتدائي، وفقً� للق�نون رقم )10( ل�سنة 2009 وجدول درج�ت ورواتب وُم�سّ

املُواطنني املُلحق ب�لالئحة رقم )1( ل�سنة 2009 وتعديالته املُ�س�ر اإليهم�.

التعيني على الدرجة ال�سابعة
املادة )3(

ُيعّي ُكلٌّ من:
ال�سّيد/ حممد علي ا�سم�عيل عبدالرحيم الهرمودي.    .1

ال�سّيدة/ حمده عبداهلل قط�مي ال�سويدي.    .2
�بتد�ئي،  لقا�شي  �ل�شابعة  �لدرجة  مربوط  بد�ية  ِمنُهما  ُكلٌّ  وُينح  �البتد�ئية،  �ملحاكم  قا�شيًا يف 
�س�ت الُق�س�ة املُواطنني املُلحق  وفقً� للق�نون رقم )10( ل�سنة 2009 وجدول درج�ت ورواتب وُم�سّ

ب�لالئحة رقم )1( ل�سنة 2009 وتعديالته املُ�س�ر اإليهم�.

حتديد الأقدمية
املادة )4(

حُتّدد اأقدمية الُق�س�ة املُعّينون مبوجب هذا املر�سوم، وفقً� للرتتيب الت�يل:
حميد حمدان ن��سر حميد بن عم�ر الغ�فري.   .1

�سعيد حممد حميد حممد ح�سني ال�سع�يل.   .2
حممد علي ا�سم�عيل عبدالرحيم الهرمودي.   .3

حمده عبداهلل قط�مي ال�سويدي.   .4
علي اأحمد حممد بن خليفه البدواوي.   .5
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ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا املر�سوم اعتب�رًا من ت�ريخ 26 دي�سمرب 2017، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير2018م
املوافـــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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مر�سوم رقم )4( ل�سنة 2018
ب�ساأن

اإعادة ت�سكيل جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة دبي العطاء
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )4( ل�سنة 2008 ب�س�أن اإن�س�ء موؤ�س�سة دبي العط�ء،
وعلى املر�سوم رقم )14( ل�سنة 2008 بت�سكيل جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي العط�ء، 

نر�سم ما يلي: 
اإعادة ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ل�سنة 2008  املر�سوم رقم )14(  املُ�سّكل مبوجب  العط�ء،  موؤ�س�سة دبي  اإدارة  ت�سكيل جمل�س  ُيع�د 

املُ�س�ر اإليه، ليكون برئ��سة معايل/ رمي اإبراهيم الها�سمي، وُع�سوّية ُكل من: 
ال�سّيد/ �س�مي اأحمد �س�عن القمزي.     .1

الدكتور/ عبداهلل حممد كرم.     .2
ال�سّيد/ �سلط�ن حممد ال�س�م�سي.       .3

ال�سّيد/ ط�رق حممد القرق.      .4

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا املر�سوم من ت�ريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافـــــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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مر�سوم رقم)٥( ل�سنة 2018
ب�ساأن

ر اإنهاء خدمة اأمني عام موؤ�س�سة الأوقاف و�ُسوؤون الُق�سّ
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون االحت�دي رقم )7( ل�سنة 1999 ب�س�أن املع��س�ت والت�أمين�ت االجتم�عية 
وتعديالته،

ر،  وعلى الق�نون رقم )9( ل�سنة 2007 ب�س�أن اإن�س�ء موؤ�س�سة االأوق�ف و�ُسوؤون الُق�سّ
وعلى الق�نون رقم )2( ل�سنة 2015 ب�س�أن اإدارة املوارد الب�سرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
و�ُسوؤون  االأوق�ف  موؤ�س�سة  ع�م  اأمني  بتعيني   2009 ل�سنة   )12( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

ر، الُق�سّ

نر�سم ما يلي:
اإنهاء خدمة الأمني العام

املادة )1(
ر. ُتنهى خدمة ال�سّيد/ طّيب عبدالرحمن الرّي�ص، اأمني ع�م موؤ�س�سة االأوق�ف و�ُسوؤون الُق�سّ

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا املر�سوم من ت�ريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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مر�سوم رقم )6( ل�سنة 2018
باإن�ساء

مكتب �سمو نائب حاكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )5( ل�سنة 1995 ب�إن�س�ء دائرة امل�لّية،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�سرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�س�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم )5( ل�سنة 2008 بتعيني ن�ِئَبنينْ حل�كم اإم�رة دبي،

نر�سم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

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

: اإم�رة دبي. االإم�رة 
: �س�حب ال�سمو ح�كم دبي. احل�كم 

: �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ن�ئب ح�كم دبي. ن�ئب احل�كم 
: مكتب �سمو ن�ئب ح�كم دبي، املُن�س�أ مبوجب هذا املر�سوم. املكتب 

: ُمدير املكتب. املُدير 

اإن�ساء املكتب
املادة )2(

نائب  �سمو  »مكتب  ُي�سّمى  احل�كم  ن�ئب  واأعم�ل  �ُسوؤون  الإدارة  مكتب  املر�سوم  هذا  ُين�س�أ مبوجب 
حاكم دبي« يتمّتع ب�ل�سخ�سّية االعتب�رّية واالأهلّية الق�نونّية الالزمة ملُب��سرة االأعم�ل والت�سّرف�ت 
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ُنه من قي�ِمه ب�مله�م وال�سالحّي�ت املنوطة به مبوجب هذا املر�سوم والقرارات ال�س�درة  التي مُتكِّ
مبوجبه، وُيلحق بن�ئب احل�كم.

مقر املكتب
املادة )3(

يكون مقر املكتب الرئي�س يف االإم�رة.

اخت�سا�سات املكتب
املادة )4(

امله�م  ُمزاولة  من  لتمكينه  احل�كم،  لن�ئب  واملُ�س�ندة  الدعم  اأوجه  ك�فة  تقدمي  املكتب  يتوّلى 
وال�سالحّي�ت التي ُيعهد به� اإليه من احل�كم والت�سريع�ت ال�س�رية يف االإم�رة، ويكون له على وجه 

اخل�سو�س امله�م وال�سالحي�ت الت�لية:
اإدارة �سوؤون واأعم�ل ن�ئب احل�كم داخل االإم�رة وخ�رجه�.   .1

املعنّية  والتن�سيق مع اجله�ت  ن�ئب احل�كم،  به� من  تكليُفُه  يتم  التي  امله�م  واإجن�ز  ُمت�بعة   .2
ل�سم�ن التحّقق من تنفيذه�.

درا�سة املو�سوع�ت التي ي�أمر ن�ئب احل�كم بدرا�سته� ورفع التق�رير الالزمة ب�س�أنه�.   .3
املحّلّية  والزي�رات  واملُوؤمترات  االجتم�ع�ت  يف  احل�كم  ن�ئب  ملُ�س�رك�ت  والتن�سيق  التح�سري    .4

والدولّية.
اأي مه�م اأو �سالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفُه به� من ن�ئب احل�كم.   .5

ُمدير املكتب
املادة )٥(

يكون للمكتب ُمدير يتم تعيينه بقرار من ن�ئب احل�كم. اأ-  
يتوّلى املُدير االإ�سراف على اإدارة املكتب وت�سيري �سوؤونه، ويكون م�سوؤواًل ُمب��سرًة اأم�م ن�ئب  ب-  
املر�سوم  هذا  مبوجب  به  املنوطة  وال�سالحّي�ت  ب�مله�م  املكتب  قي�م  �سم�ن  عن  احل�كم 

والقرارات ال�س�درة مبوجبه، ويكون له على وجه اخل�سو�س امله�م وال�سالحّي�ت الت�لية:
ترتيب وتنظيم جدول اأعم�ل ن�ئب احل�كم.   .1

اإعداد التق�رير ب�س�أن املو�سوع�ت التي يتوّلى املكتب درا�سته�، ورفعه� اإلى ن�ئب احل�كم    .2

Issue 427 Pages.indd   24 2/11/18   11:40 AM



العدد )42٧( - ال�سنة )٥2( - 28 جمادى الأولى  143٩هـ - املوافق 14 فرباير 2018م 2٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

للتوجيه ب�س�أنه�.
واإجن�زاته،  املكتب  اأعم�ل  نت�ئج  املُت�سّمنة  احل�كم،  ن�ئب  اإلى  الدورّية  التق�رير  رفع    .3

والعقب�ت التي تعرت�سه واحللول واملُقرتح�ت التي يو�سي به�.
التق�رير  ورفع  املعنّية،  اجله�ت  مع  ب�لتن�سيق  احل�كم  ن�ئب  توجيه�ت  تنفيذ  ُمت�بعة    .4

الالزمة يف هذا ال�س�أن اإلى ن�ئب احل�كم للتوجيه ب�س�أنه�.
االإ�سراف على اجله�ز التنفيذي للمكتب وُمت�بعة اأعم�له.   .5

متثيل املكتب اأم�م الغري.   .6
اأي مه�م اأو �سالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفُه به� من ن�ئب احل�كم.   .7

اجلهاز التنفيذي للمكتب
املادة )6(

يكون للمكتب جه�ز تنفيذي يتكّون من املُدير وعدد من املُوّظفني، الذين ي�سري ب�س�أنهم ق�نون اإدارة 
املوارد الب�سرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته.

املوارد املالّية للمكتب
املادة )٧(

واالخت�س��س�ت  امله�م  ُمزاولة  من  املكتب  لتمكني  الالزمة  امل�لّية  املوارد  توفري  امل�لّية  دائرة  على 
املنوطة به مبوجب هذا املر�سوم والقرارات ال�س�درة مبوجبه.

التعاون مع املكتب
املادة )8(

على ك�ّفة اجله�ت املعنّية يف االإم�رة التع�ون الت�م مع املكتب، وتقدمي ك�ّفة اأوُجه الدعم واملُ�س�ندة 
املر�سوم  هذا  مبوجب  به  املنوطة  واالخت�س��س�ت  امله�م  ُمزاولة  من  نه  مُتكِّ والتي  يطلبه�،  التي 

والقرارات ال�س�درة مبوجبه.

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )٩(

ُي�سدر ن�ئب احل�كم القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا املر�سوم.
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ال�سريان والن�سر
املادة )10(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا املر�سوم من ت�ريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2018م
املوافـــــــــق 13 جم�دى االأولى 1439هـ
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قرار رقم )1( ل�سنة 2018
ب�ساأن

اإنهاء عقود اإيجار العقارات يف منطقة اجلّداف
واإخالء �ساغليها للمنفعة العاّمة
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

 1985 ل�سنة   )5( رقم  االحت�دي  ب�لق�نون  ال�س�در  املدنية  املُع�مالت  ق�نون  على  االطالع  بعد 
وتعديالته، 

وعلى الق�نون رقم )26( ل�سنة 2007 ب�س�أن تنظيم العالقة بني ُموؤّجري وُم�ست�أجري العق�رات يف 
اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )7( ل�سنة 2013 ب�س�أن دائرة االأرا�سي واالأمالك،
وعلى املر�سوم رقم )26( ل�سنة 2013 ب�س�أن مركز ف�س املُن�زع�ت االإيج�رّية يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

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

: اإم�رة دبي. االإم�رة 
: دائرة االأرا�سي واالأمالك. الدائرة 

: مركز ف�س املُن�زع�ت االإيج�رّية يف االإم�رة. املركز 
: مدير ع�م الدائرة. املدير الع�م 

: م�سروع تطوير منطقة اجلّداف. امل�سروع 
: االأرا�سي واملب�ين واملُن�س�آت املُت�أّثرة ب�مل�سروع. العق�ر 

: م�لك العق�ر. امل�لك 
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: ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتب�ري الذي ينتفع ب�لعق�ر اأو اأي جزء منه مبوجب  املُ�ست�أجر 
عقد االإيج�ر املرُبم بينه وبني امل�لك.

: ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتب�ري الذي ينتفع ب�لعق�ر اأو اأي جزء منه مبوجب  املُ�ست�أجر من الب�طن 
عقد االإيج�ر املرُبم بينه وبني املُ�ست�أجر.

: وي�سمل املُ�ست�أجر اأو املُ�ست�أجر من الب�طن الذي ي�سغل العق�ر. �س�غل العق�ر 
: جلنة تعوي�س�ت امل�سروع املُ�سّكلة وفقً� الأحك�م هذا القرار. اللجنة 

: املُق�بل النقدي الذي ي�ستحّقه �س�غل العق�ر نتيجة اإنه�ء عقد اإيج�ره واإخالئه  التعوي�س 
من العق�ر.

اأهداف القرار
املادة )2(

يهدف هذا القرار اإلى حتقيق م� يلي:
اإع�دة تطوير منطقة اجلّداف بهدف ُمواكبة ُمتطّلب�ت التنمية العمرانّية يف االإم�رة.   .1

تنظيم ح�سول �س�غلي العق�رات على التعوي�س الع�دل، جّراء اإنه�ء عقود اإيج�رهم واإخالئهم    .2
من العق�رات امل�سمولة ب�أحك�مه.

الإنهاء والإخالء
املادة )3(

ُتنهى مبوجب هذا القرار عقود اإيج�ر ك�فة العق�رات الواقعة �سمن قطعة االأر�س املُبّينة ُحدوده� 
وفقً�  اإخالئه�  العق�رات  تلك  �س�غلي  جميع  وعلى  القرار،  بهذا  املُلحقة  ب�خلريطة  وم�س�حته� 

لالإجراءات واملَُدد املن�سو�س عليه� يف هذا القرار. 

التعوي�ص
املادة )4(

ي�ستحق �س�غلو العق�رات تعوي�سً� ع�ِداًل جّراء اإنه�ء عقود اإيج�رهم واإخالئهم من العق�رات، ويتم 
تقدير هذا التعوي�س من ِقَبل اللجنة. 
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ت�سكيل اللجنة
املادة )٥(

ُت�سّكل يف الدائرة بقرار من املُدير الع�م جلنة ُت�سّمى »جلنة تعوي�سات م�سروع اجلّداف«،  اأ-  
ُتوؤّلف من رئي�س ون�ئٍب للرئي�س وعدد من االأع�س�ء من ذوي اخلربة والكف�ءة واالخت�س��س، 

يتم اختي�رهم من داخل الدائرة وخ�رجه�.
د قرار ت�سكيل اللجنة اآلّية عمله�، وكيفّية عقد اجتم�ع�ِته�، واتخ�ذ قراراِته�. ُيحدِّ ب-  

يجوز للجنة اال�ستع�نة مبن تراه ُمن��ِسبً� من ذوي اخلربة واالخت�س��س حل�سور اجتم�ع�ته�،  ج-  
ة  دون اأن يكون له �سوت معدود يف ُمداوالته�، وكذلك اال�ستع�نة ب�لوحدات التنظيمّية املُخت�سّ

يف الدائرة.

اخت�سا�سات اللجنة
املادة )6(

تخت�س اللجنة بتحديد قيمة التعوي�س الع�دل الذي ي�ستحّقه �س�غلو العق�رات امل�سمولة ب�أحك�م هذا 
القرار، وُتقّدر اللجنة قيمة هذا التعوي�س وفقً� لالأ�س�س وال�سوابط املن�سو�س عليه� يف هذا القرار.

اإجراءات الإخالء
املادة )٧(

ُتّتبع االإجراءات الت�لية يف اإخالء العق�رات امل�سمولة بهذا القرار:
ا�ستعم�له،  واأوُجه  وُم�ستمالِته،  اأو�س�فه  من  والتحّقق  العق�ر،  على  ب�لك�سف  اللجنة  تقوم    .1

والتحّقق من وجود عقد اإيج�ر �س�ري املفعول، وُمّدة هذا العقد.
تقوم اللجنة ب�إعداد ق�ئمة ب�أ�سم�ء �س�غلي العق�رات، وحتديد ن�سيب ُكلٍّ منهم يف التعوي�س،    .2

وحُتيله� اإلى الدائرة لل�سري يف اإجراءات اإخالء العق�رات و�سرف التعوي�س.
تتوّلى الدائرة بعد ا�ستالم ق�ئمة اأ�سم�ء �س�غلي العق�رات من اللجنة القي�م مب� يلي:   .3

اإخط�ر �س�غل العق�ر ب�لربيد املُ�سّجل اأو عن طريق االإعالن ب�سحيفة حمّلّية يومّية وا�سعة  اأ-  
التعوي�س  ومبقدار  االإخالء  بقرار  الع�م  املُدير  ده�  ُيحدِّ اأخرى  و�سيلة  ب�أي  اأو  االنت�س�ر 
تبّلغه  ت�ريخ  من  يومً�  ثالثني   )30( خالل  الدائرة  ُمراجعة  منه  والطلب  له،  املُ�ستَحق 
االإخط�ر اأو من ت�ريخ االإعالن، لال�ستم�ع اإلى طلب�ته وتقدمي ُن�سخة عن املُ�ستندات التي 

تطلبه� الدائرة.
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ِقَبله،  ُتثِبت فيه ُح�سور �س�غل العق�ر وطلب�ته، واملُ�ستندات املُقّدمة من  اإعداد حم�سر  ب-  
على اأن يتم ت�سليم �س�غل العق�ر اإ�سع�رًا ب��ستالم تلك امل�ستندات.

التعوي�س  العق�ر  �س�غل  وت�سليم  ال�سواغل،  من  خ�ليً�  للم�لك  وت�سليمه  العق�ر  اإخالء  ج-  
املُ�ستَحق له يف ح�ل ُموافقِته على ِمقدار التعوي�س املُقّدر من اللجنة.

التعوي�س  ِمقدار  على  �س�غله  موافقة  عدم  ح�ل  يف  العق�ر  اإخالء  اإجراءات  يف  املُ�سي  د-  
يف  عليه�  املن�سو�س  املُهلة  خالل  الدائرة  اإلى  ح�سوره  عدم  اأو  اللجنة،  من  له  املُقّدر 
الفقرة )اأ( من البند )3( من هذه امل�دة، وذلك مع عدم االإخالل ِبحّقه يف االعرتا�س 
اأو اللجوء اإلى املركز للُمط�لبة ب�إع�دة  على مقدار التعوي�س وفقً� الأحك�م هذا القرار، 

تقدير قيمة التعوي�س. 

ُمهلة اإخالء العقار
املادة )8(

مُينح �س�غل العق�ر ُمهلة ال تزيد على �سنة واحدة الإخالء العق�ر وت�سليمه للم�لك، وتبداأ هذه  اأ-  
اإليه يف البند )3/اأ( من امل�دة  اأو من ت�ريخ االإعالن املُ�س�ر  املُهلة من ت�ريخ تبّلغه االإخط�ر 

)7( من هذا القرار، وال ُي�سّلم التعوي�س ل�س�غل العق�ر اإال بعد اإخالئه للعق�ر.
� ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يجوز للُمدير الع�م م� يلي: على الرغم ِمّ ب-  

تقلي�س ُمهلة اإخالء العق�ر لغ�ية )3( ثالثة اأ�سهر على االأقل اإذا ك�ن تنفيذ امل�سروع ال    .1
يحتمل الت�أخري.

ت�سليم ُجزء من التعوي�س ل�س�غل العق�ر قبل اإخالئه، متى ُوِجَدت اأ�سب�ب ت�ستوجب ذلك،     .2
على اأال يتم ت�سليم التعوي�س يف هذه احل�لة اإال بعد ِقي�م �س�غل العق�ر بتقدمي ال�سم�ن�ت 
املُهلة  �سمن  العق�ر  ب�إخالء  قي�ِمه  ت�سمن  التي  ال�س�أن،  هذا  يف  الدائرة  ره�  ُتقرِّ التي 

املمنوحة له.
يف ح�ل عدم اإخالء العق�ر خالل املُهلة املُحّددة، ف�إّنه يجوز للدائرة اتخ�ذ االإجراءات الالزمة  ج-  
الإخالئه عن طريق اإدارة التنفيذ لدى املركز، مع حتميل �س�غل العق�ر ر�سوم التنفيذ ونفق�ت 
االإخالء وبدل اأجر املثل عن الفرتة املُمتّدة من ت�ريخ انته�ء ُمهلة االإخالء واإلى حني ت�سليم 
العق�ر متى ك�ن ملزمً� به�، ويتم خ�سم الر�سوم والنفق�ت وبدل اأجر املثل من مبلغ التعوي�س.
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تنفيذ قرار الإخالء
املادة )٩(

ال ُيوؤّثر على تنفيذ قرار االإخالء اعرتا�س �س�غل العق�ر على مقدار التعوي�س املُقّرر له �سواًء اأم�م 
جلنة التظّلم�ت املُ�سّكلة وفقً� الأحك�م امل�دة )15( من هذا القرار اأو اأم�م املركز، كم� ال ُتوؤّثر على 

اإجراءات االإخالء اأي دع�وى اأو اأحك�م ق�س�ئّية تتعّلق ب�لعق�ر ُيقيمه� ذوو ال�س�أن.

اأ�س�ص تقدير التعوي�ص
املادة )10(
ُيراعى عند تقدير التعوي�س االأ�س�س وال�سوابط الت�لية:

�س�غل  اأق�مه�  التي  واالأ�سج�ر  واالأ�سوار  والديكورات  واملُن�س�آت  املب�ين  من  العق�ر  ُم�ستمالت    .1
� قد يكون له اأثر يف حتديد مقدار التعوي�س.  العق�ر، وغري ذلك ِمّ

ُمّدة عقد االإيج�ر، وِمقدار االأجرة املُحّددة فيه اأو اأجر املثل اأيُّهم� اأعلى.   .2
هذه  اإثب�ت  عبء  ويقع  االإخالء،  بعد  العق�ر  ب�س�غل  تلحق  �سوف  التي  واالأ�سرار  اخل�س�ِئر    .3

اخل�س�ِئر واالأ�سرار على �س�غل العق�ر.
م� يكون قد اأداه �س�غل العق�ر من اأجرة عن املُّدة التي مل ينتفع به� ب�لعق�ر.   .4

اأن يكون مقدار التعوي�س ُمتن��سبً� مع اأ�سع�ر ال�سوق بت�ريخ اإخالء العق�ر، واأال ُيوؤّثر يف تقدير    .5
التعوي�س اأي زي�دة اأو ُنق�س�ن قد تطراآن على �سعر الزروع اأو املُن�س�آت املُق�مة على العق�ر.

اأق�مه� �س�غل العق�ر بعد العمل  اأو اإن�س�ءات  اأو اإ�س�ف�ت  اأال يتم التعوي�س عن اأي حت�سين�ت    .6
بهذا القرار.  

اأال يدخل يف ح�س�ب التعوي�س قيمة املُن�س�آت اأو التجهيزات اأو املُِعّدات التي مُيكن نقله� من    .7
والتجهيزات  املُن�س�آت  تلك  عن  التعوي�س  ويقت�سر  تلف،  اأو  �سرر  ِبه�  يلحق  اأن  دون  العق�ر 

واملُِعّدات على اأجور االإزالة والنقل واإع�دة الرتكيب.

تعوي�ص املُ�ستاأجر من الباطن
املادة )11(

يف ح�ل وجود ُم�ست�أجر من الب�طن يف العق�ر، فيجب على املُ�ست�أجر اأن ُيخِطر امل�لك خّطيً�  اأ-  
ب�أ�سم�ِئهم خالل املُهلة املُ�س�ر اإليه� يف البند )3/اأ( من امل�دة )7( من هذا القرار.

ي�ستحق املُ�ست�أجر من الب�طن التعوي�س فقط عن قيمة املُن�س�آت واالأ�سوار والزروع التي اأق�مه�  ب-  
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على العق�ر، وفقً� الأ�س�س تقدير التعوي�س املن�سو�س عليه� يف امل�دة )10( من هذا القرار.
اإذا تبنّي بعد ح�سول املُ�ست�أجر على التعوي�س وجود ُم�ست�أجرين من الب�طن مل تتمّكن اللجنة  ج-  
فيكون  للجنة،  اأو  للم�لك  عنهم  ب�الإف�س�ح  املُ�ست�أجر  يُقم  مل  اأو  �سبب،  الأي  حتديدهم  من 

هم. املُ�ست�أجر وحده م�سوؤواًل عن تعوي�سِ

عدم اأحقية �ساغل العقار يف العودة للماأجور
املادة )12(

ال ت�سري االأحك�م املُتعّلقة بحق االأولوّية يف العودة اإلى العق�ر املن�سو�س عليه� يف الق�نون رقم )26( 
اإليه على �س�غلي العق�رات الذين يتم اإخالوؤهم وفقً� الأحك�م هذا القرار بعد  ل�سنة 2007 املُ�س�ر 

اإجن�ز امل�سروع.

عدم ا�ستحقاق التعوي�ص
املادة )13(

ال ُي�ستحق التعوي�س عن:
العق�رات التي ي�سغله� االأ�سخ��س دون ُم�سّوغ ق�نوين اأو ب�سفة غري م�سروعة.   .1

املُن�س�آت املُق�مة على العق�ر بدون ترخي�س اأو خالفً� للت�سريع�ت ال�س�رية يف االإم�رة اأو خالفً�    .2
لعقد االإيج�ر.

اإيداع مبلغ التعوي�ص
املادة )14(

على امل�لك اإيداع مبلغ التعوي�س املُقّرر من قبل اللجنة يف ح�س�ب خ��س لدى الدائرة، لتتولى �سرفه 
ملُ�ستِحّقيه، وفقً� لالإجراءات املُعتمدة لديه� يف هذا ال�س�أن.

العرتا�ص على ِمقدار التعوي�ص
املادة )1٥(

يجوز ل�س�غل العق�ر االعرتا�س على مقدار التعوي�س املُحّدد من قبل اللجنة خالل )30( ثالثني 
يومً� من ت�ريخ انته�ء املُهلة املن�سو�س عليه� يف البند )3/اأ( من امل�دة )7( من هذا القرار، وذلك 

اأم�م جلنة ُي�سّكله� املُدير الع�م لهذه الغ�ية يف الدائرة ت�سمى »جلنة التظّلمات«.
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البت يف العرتا�ص
املادة )16(

ت�ريخ  من  يومً�  ثالثني   )30( خالل  اإليه�  املُقّدم  االعرتا�س  يف  البت  التظلم�ت  جلنة  على  اأ-  
تقدميه، وُيعترب القرار ال�س�در عنه� يف �س�أن االعرتا�س املُقّدم اإليه� ِنه�ئيً�.

يكون للجنة التظّلم�ت يف �سبيل البت ب�العرتا�س املُقّدم اإليه� القي�م مب� يلي: ب-  
اإع�دة الك�سف على العق�ر.   .1

ُمراجعة االأ�س�س وال�سوابط التي مت اال�ستن�د اإليه� يف تقدير التعوي�س اأو تثمني املُن�س�آت    .2
اأق�مه� �س�غل العق�ر، وغريه� من امل�س�ئل التي مت  والديكورات واالأ�سوار والزروع التي 

اأخذه� بعني االعتب�ر عند تقدير التعوي�س.
طلب اأي بي�ن�ت اأو ُم�ستندات اإ�س�فية ترى اأنه� الزمة للبت يف االعرتا�س املُقّدم اإليه�.   .3

ت�أييد قرار اللجنة مبقدار التعوي�س املُحّدد من ِقبِله� اأو اإع�دة تقديره.   .4
اال�ستع�نة مبن تراه ُمن��سبً� من ذوي اخلربة واالخت�س��س اإذا ك�ن اإع�دة تقدير التعوي�س    .5

ي�ستلزم وجود اأ�سخ��س لديهم مه�رات م�لّية وفّنية.

التعوي�ص الق�سائي
املادة )1٧(

اإذا مل يرت�ِس �س�غل العق�ر بقرار جلنة التظّلم�ت، ف�إنه يحق له اإق�مة دعوى ق�س�ئية على امل�لك 
لدى املركز الإع�دة تقدير قيمة التعوي�س الع�دل جّراء اإخالء العق�ر، وعلى الدائرة يف هذه احل�لة 

االحتف�ظ مببلغ التعوي�س املودع لديه� اإلى حني �سدور حكم ق�س�ئي نه�ئي.  

الإجراءات ال�سابقة
املادة )18(

ب�أحك�مه،  العمل  يكتمل قبل  العق�رات مل  ب�إخالء  يتعلق  اإجراء  ُكل  القرار على  اأحك�م هذا  ت�سري 
وُتعترب �سحيحة جميع االإجراءات التي مّتت قبل العمل بهذا القرار وك�أّنه� مّتت وفقً� الأحك�مه.  

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )1٩(

الر�سمّية  اجلريدة  يف  وُتن�سر  القرار،  هذا  اأحك�م  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  الع�م  املدير  ُي�سدر 
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حلكومة دبي.

ال�سريان والن�سر
املادة )20(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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قرار رقم )2( ل�سنة 2018
ب�ساأن

ندب ُمدير تنفيذي للقيام مبهام ُمدير عام هيئة الثقافة والُفنون يف دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )6( ل�سنة 2008 ب�س�أن اإن�س�ء هيئة الثق�فة والُفنون يف دبي، وُي�س�ر 
اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�سنة 2013 ب�س�أن اإدارة املوارد الب�سرّية للُمديرين الُعموم يف حكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم )11( ل�سنة 2014 بتعيني رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الثق�فة والُفنون يف دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )7( ل�سنة 2017 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة الثق�فة والُفنون 
يف دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )60( ل�سنة 2017 بتعيني ُمدير تنفيذي لقط�ع الثق�فة والرتاث 
بهيئة الثق�فة والفنون يف دبي،

قررنا ما يلي:
الندب

املادة )1( 
ُيندب ال�سّيد/ �سعيد حممد علي النابوده ال�سويدي، املُدير التنفيذي لقط�ع الثق�فة والرتاث 
ب�لهيئة، للقي�م مبه�م ُمديره� الع�م، ب�الإ�س�فة اإلى مه�م وظيفته االأ�سلية، وم� يتم تكليفه به من 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة. 

�سحة القرارات
املادة )2(

امل�دة )1( من هذا  اإليه يف  املُ�س�ر  التنفيذي  املُدير  اأ�سدره�  التي  القرارات  ُتعترب �سحيحة ك�فة 
القرار، ب�الإن�بة عن مدير ع�م الهيئة، وذلك خالل الفرتة من 18 اأكتوبر 2017 وحتى ت�ريخ العمل 
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بهذا القرار.

ال�سريان والن�سر
املادة )3(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1( ل�سنة 2018
باعتماد

ر�سوم بع�ص اخلدمات املُقّدمة من موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�س�أن اإن�س�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي، 
وعلى الق�نون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�س�أن ت�سعري اخلدم�ت احلكومية يف اإم�رة دبي وتعديالته، 

وعلى الق�نون رقم )11( ل�سنة 2013 ب�س�أن ال�سم�ن ال�سحي يف اإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )12( ل�سنة 2015 ب�س�أن موؤ�س�سة دبي خلدم�ت االإ�سع�ف، وُي�س�ر اإليه� فيم� بعد 

بـِ »املوؤ�س�سة«،
وعلى الق�نون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�س�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي، 

نقل  خدمة  نظري  م�يل  بدل  ا�ستيف�ء  ب�س�أن   2016 ل�سنة   )2( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
املُ�س�بني بحوادث املُرور،

قررنا ما يلي:
اعتماد الر�سوم

املادة )1(
ت�ستويف املوؤ�س�سة نظري تقدمي اخلدم�ت املُبّينة يف اجلدولني رقم )1( و)2( املُلحقني بهذا  اأ-  

القرار، الر�سوم املُحّددة اإزاء ُكلٍّ منه�.
ُت�ستوفى الر�سوم املُحّددة يف اجلدول رقم )1( املُلحق بهذا القرار من �سركة الت�أمني ال�سحي  ب-  
املُوؤّمن لديه� ال�سخ�س ُمتلّقي اخِلدمة، وال يجوز ب�أي ح�ٍل من االأحوال حتميله اأي ن�سبة من 
هذه الر�سوم، واإذا تبنّي اأّنه غري ُموؤّمن عليه �سّحيً� اأو اأن ت�أمينه ال�سّحي ُمنتهي ال�سالحّية، 

فيتم تقدمي خدمة االإ�سع�ف له بدون ُمق�ِبل.
ال ُتطّبق الر�سوم املُحّددة يف اجلدول رقم )1( املُلحق بهذا القرار اإذا ك�نت االإ�س�بة ن�جمة  ج-  
عن حوادث ال�سري واملُرور، وُتطّبق يف هذه احل�لة الر�سوم املُحّددة يف قرار املجل�س التنفيذي 
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رقم )2( ل�سنة 2016 املُ�س�ر اإليه.
لغ�ي�ت ا�ستيف�ء الر�سوم املُحّددة يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا القرار، ُيعترب ُجزء ال�س�عة  د-  

�س�عة ك�ملة.

اأيلولة الر�سوم
املادة )2(

الع�مة  اخلزانة  حل�س�ب  القرار  هذا  اأحك�م  مبوجب  ا�ستيف�وؤه�  يتم  التي  الر�سوم  ح�سيلة  توؤول 
حلكومة دبي.

الن�سر وال�سريان
املادة )3(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�سره.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد ر�سوم خدمات الإ�سعاف يف احلالت الطارئة

مقدار الر�سم اخلدمة

تقدمي خدم�ت االإ�سع�ف االأ�س��سّية يف املوقع )دون نقل املري�س 

اأو املُ�س�ب اإلى اجلهة ال�سّحية(

تقدمي خدم�ت االإ�سع�ف االأ�س��سّية يف املوقع )مع نقل املري�س 

اأو املُ�س�ب اإلى اجلهة ال�سّحية(

توفري خدم�ت االإ�سع�ف املُتقّدمة )املُ�ستوى االأّول(

توفري خدم�ت االإ�سع�ف املُتقّدمة )املُ�ستوى الث�ين(

600 درهم

800 درهم

1000 درهم )غري �س�مل لثمن 

االأدوية(

1300 درهم )غري �س�مل لثمن 

االأدوية(

1

2

3

4

م
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جدول رقم )2(
بتحديد ر�سوم خدمات التدريب والإخالء الوهمي لغري اجلهات احلكومية

مقدار الر�سم اخلدمة

االإ�سراف على جتربة اإخالء وهمّية )�س�مل مركبة اإ�سع�ف 

ع�دّية واحدة(

تقييم ميداين ملوقع جتربة اإخالء وهمّية اأو جتربة تدريبّية

توفري مركبة اإ�سع�ف ع�دّية اإ�س�فّية

�سة اإ�س�فّية توفري مركبة اإ�سع�ف ُمتمّيزة/ ُمتخ�سّ

توفري �سّي�رة غولف اإ�س�فّية

توفري دراجة ن�رّية/ هوائية اإ�س�فّية

توفري ب��س الكوارث فئة »اأ« )�سعة 15 ُم�س�ب(

توفري ب��س الكوارث فئة »ب« )�سعة 25 ُم�س�ب(

توفري ب��س الكوارث فئة »ج« )�سعة 33 ُم�س�ب(

800 درهم لكل �س�عة

2150 درهم لكل جتربة

650 درهم لكل �س�عة عن املركبة 

الواحدة

800 درهم لكل �س�عة عن املركبة 

الواحدة

400 درهم لكل �س�عة عن ال�سّي�رة 

الواحدة

400 درهم لكل �س�عة عن الدراجة 

الواحدة

1400 درهم لكل �س�عة عن الب��س 

الواحد

1500 درهم لكل �س�عة عن الب��س 

الواحد

1700 درهم لكل �س�عة عن الب��س 

الواحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

م
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2( ل�سنة 2018
باعتماد

الهيكل التنظيمي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�س�أن اإن�س�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�سرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )4( ل�سنة 2011 ب�إن�س�ء موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سك�ن،
التنظيمّية  الهي�كل  اعتم�د  منهجّية  ب�س�أن   2012 ل�سنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجه�ت احلكومّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي

املادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سك�ن املُلحق بهذا القرار.

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )2(

يكون للُمدير التنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سك�ن اإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
املُعتمد  التنظيمي  ب�لهيكل  امل�سمولة  التنظيمّية  الوحدات  مه�م  اعتم�د  ذلك  يف  مب�  القرار،  هذا 

مبوجب اأحك�مه.  

الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قراٍر اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.
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ال�سريان والن�سر
املادة )4(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �سُ

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافـــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )3( ل�سنة 2018
بت�سكيل

ر جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة الأوقاف و�ُسوؤون الُق�سّ
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�إن�س�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،
ر، وُي�س�ر اإليه� فيم�  وعلى الق�نون رقم )9( ل�سنة 2007 ب�س�أن اإن�س�ء موؤ�س�سة االأوق�ف و�ُسوؤون الُق�سّ

بعد بـِ »املوؤ�س�سة«، 
الوقف  ال�ست�س�رات  الع�ملي  را�سد  بن  مركز حممد  ب�إن�س�ء   2017 ل�سنة   )17( رقم  الق�نون  وعلى 

والهبة، وُي�س�ر اإليه فيم� بعد بـِ »املركز«،
وعلى املر�سوم رقم )28( ل�سنة 2015 ب�س�أن حوكمة املج�ل�س واللج�ن الت�بعة حلكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )43( ل�سنة 2014 بت�سكيل جمل�س اإدارة موؤ�س�سة االأوق�ف و�ُسوؤون 
ر،  الُق�سّ

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة، برئ��سة ال�سّيد/ عي�سى عبداهلل اأحمد الغرير، وُع�سوّية ُكل  اأ-  

من:
ن�ئبً� للرئي�س ال�سّيد/ عبدالرحمـن ح�رب را�ســد احل�رب     .1

ع�سوًا ال�سّيد/ اأحمـــد درويــ�س الق�مـــة املهيــري     .2
ع�سوًا الدكتور/ عبدالعزيز حممد عبداهلل احلّم�دي     .3
ع�سوًا ال�سّيدة/ هــدى عيـــ�سى عبـــداهلل بوحميـــد     .4
ع�سوًا ال�سّيدة/ حمـــدة اإبراهيــــم حممــــد عبيـــد     .5
ع�سوًا ال�سّيد/ عبــداهلل علي عبــدالرزاق املـــدين     .6
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ع�سوًا اأميـن ع�م املركــز       .7
ع�سوًا اأمني ع�م املُوؤ�ّس�سة       .8

وذلك ملدة ثالث �سنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�سوّية اأع�س�ء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة،  ب-  
ومل يتم اإع�دة ت�سكيل املجل�س، ف�إنه ي�ستمر يف هذه احل�لة اأع�س�ء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة يف 

اأداء مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�س�ء جدد بداًل عنهم.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.  ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �سُ

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ

Issue 427 Pages.indd   47 2/11/18   11:40 AM



العدد )42٧( - ال�سنة )٥2( - 28 جمادى الأولى  143٩هـ - املوافق 14 فرباير 2018م 48 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار املجل�ص التنفيذي رقم ) 4( ل�سنة 2018
بت�سكيل

�ساء والأطفال جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة دبي لرعاية النِّ
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�س�أن اإن�س�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،
وتعديالته،  واالأطف�ل  �س�ء  النِّ لرع�ية  دبي  موؤ�س�سة  ب�إن�س�ء  ل�سنة 2007  رقم )15(  املر�سوم  وعلى 

وُي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـِ »املوؤ�س�سة«، 
لرع�ية  دبي  موؤ�س�سة  اإدارة  بت�سكيل جمل�س  ل�سنة 2014  رقم )44(  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

�س�ء واالأطف�ل،  النِّ

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة، برئ��سة ال�سّيد/ اأحمد دروي�ص القامة املهريي، وُع�سوّية ُكل  اأ-  

من:
ن�ئبً� للرئي�س الدكتورة/ منى عي�سى البحر     .1

ع�سوًا ال�سّيدة/ ح�سة عبدالرحمن تهلك     .2
ع�سوًا ال�سّيدة/ ع�ئ�سة اأحمد املري     .3
ع�سوًا ال�سّيد/ حممد علي ر�ستم      .4
ع�سوًا ال�سّيد/ خ�لد يحيى احلو�سني     .5
ع�سوًا الدكتور/ �سلط�ن عبداحلميد اجلّم�ل    .6
ع�سوًا ُمدير ع�م املوؤ�س�سة      .7

وذلك ملُّدة ثالث �سنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�سوّية اأع�س�ء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة،  ب-  
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ومل يتم اإع�دة ت�سكيل املجل�س، ف�إّنه ي�ستمر يف هذه احل�لة اأع�س�ء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة يف 
اأداء مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�س�ء ُجُدد بداًل عنهم.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية.  ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �سُ

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥( ل�سنة 2018
بتعيني ع�سو

يف جمل�ص اأمناء ُكّلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومّية
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

احلكومّية  لالإدارة  را�سد  بن  حممد  ُكّلية  ب�س�أن   2012 ل�سنة   )2( رقم  الق�نون  على  االطالع  بعد 
وتعديالته، 

وعلى املر�سوم رقم )28( ل�سنة 2015 ب�س�أن حوكمة املج�ل�س واللج�ن الت�بعة حلكومة دبي، 
ُكّلية حممد بن را�سد  اأمن�ء  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )52( ل�سنة 2015 بت�سكيل جمل�س 

لالإدارة احلكومّية، 

قررنا ما يلي:
التعيني يف املجل�ص

املادة )1(
را�سد  ُكّلية حممد بن  اأمن�ء  ُع�سوًا يف جمل�س  ال�سّيد/ عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي،  ُيعنّي 

لالإدارة احلكومّية.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �سُ

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي
�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافـــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )6( ل�سنة 2018
ب�ساأن

ر نقل وتعيني اأمني عام موؤ�س�سة الأوقاف و�ُسوؤون الُق�سّ
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�س�أن اإن�س�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�سرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،

ر، وُي�س�ر اإليه� فيم�  وعلى الق�نون رقم )9( ل�سنة 2007 ب�س�أن اإن�س�ء موؤ�س�سة االأوق�ف و�ُسوؤون الُق�سّ
بعد بـِ »املوؤ�س�سة«،

وعلى الق�نون رقم )11( ل�سنة 2009 ب�س�أن جمل�س دبي الري��سي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )2( ل�سنة 2015 ب�س�أن اإدارة املوارد الب�سرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي، 
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )55( ل�سنة 2015 ب�س�أن ت�سكني بع�س املُديرين التنفيذيني يف 

حكومة دبي،

قررنا ما يلي: 
نقل وتعيني الأمني العام

املادة )1(
ُينقل ال�سّيد/ علي حممد ح�سن املطّوع، من جمل�س دبي الري��سي اإلى املُوؤ�ّس�سة وُيعنّي اأمينً� ع�مً� 
له�، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقً� الأحك�م الق�نون رقم )2( ل�سنة 2015 املُ�س�ر اإليه والقرارات 
ال�س�درة مبوجبه، وُي�سّكن على الِفَئة الوظيفّية املُحّددة الأمني ع�م املوؤ�س�سة مبوجب قرار املجل�س 

التنفيذي رقم )55( ل�سنة 2015 املُ�س�ر اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �سُ

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافـــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٧( ل�سنة 2018
ب�ساأن

تعيني ُمدير تنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة
بدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري

__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�س�أن اإن�س�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )3( ل�سنة 2013 ب�س�أن موؤ�س�سة دبي للمهرج�ن�ت وترويج قط�ع التجزئة، وُي�س�ر 

اإليه� فيم� بعد بـ »املوؤ�س�سة«،
وعلى الق�نون رقم )2( ل�سنة 2015 ب�س�أن اإدارة املوارد الب�سرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي، 
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )55( ل�سنة 2015 ب�س�أن ت�سكني بع�س املُديرين التنفيذيني يف 

حكومة دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُمدير  درجة  ومُينح  للموؤ�س�سة،  تنفيذيً�  ُمديرًا  اأحمد اخلاجه،  ر�سا  زينل  اأحمد  ال�سيد/  ُيعنّي 
مبوجبه،  ال�س�درة  والقرارات  اإليه  املُ�س�ر   2015 ل�سنة   )2( رقم  الق�نون  الأحك�م  وفقً�  تنفيذي 
التنفيذي  املجل�س  قرار  مبوجب  للموؤ�س�سة  التنفيذي  للُمدير  املُحّددة  الوظيفّية  الفئة  على  وُي�سّكن 

رقم )55( ل�سنة 2015 املُ�س�ر اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتب�رًا من ت�ريخ 3 اأكتوبر 2017، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بت�ريخ 23 ين�ير 2018م
املوافــــــــــــق 6 جم�دى االأولى 1439هـ
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