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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2018بتعيني وا�ستبدال �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة مركز دبي ٥لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي.
 مر�سوم رقم ( )25ل�سنة  2018ب�ضم ُع�ضو �إلى جمل�س املناطق ا ُ7
حل ّرة يف �إمارة دبي.
قا�ض للقيام مبهام ُمدير عام معهد دبي 8
 مر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2018ب�ش�أن ندب ٍالق�ضائي.
قرارات
10
 قرار رقم ( )18ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز حم ّمد بن را�شد للف�ضاء. قرار رقم ( )19ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �أمناء ُم� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم 12للأعمال اخلري ّية والإن�سان ّية.
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2018ب�ش�أن خـ ـ ـطـ ــة دبـ ــي احلـ ــ�ض ـ ــر ّيـ ــة.2040
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لبلد ّية دبي. قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �أمناء ُك ّلية الإمام مالكّ
لل�شريعة والقانون.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )34ل�سنة  2018بتعيني ُم�ساعد املُدير التنفيذي لقطاعالإ�سكان ُمب� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد للإ�سكان.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )35ل�سنة  2018بتعيني ُمدير تنفيذي لقطاع خدمات ال ّدعمالتقني املُ� ّؤ�س�سي بهيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8/1/18 3:14 PM
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نائب حاكم دبي
 -قرار رقم ( )4ل�سنة  2018بتعيني ُمدير مكتب �سمو نائب حاكم دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )24ل�سنة 2018
بتعيني وا�ستبدال
�أع�ضاء يف جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2013ب�ش�أن �إن�شاء مركز دبي لتطوير االقت�صاد
الإ�سالمي ،و ُي�شار �إليه فيما بعد ِبـ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي،
نر�سم ما يلي:

التعيني واال�ستبدال
املادة ()1
ُيعني ُع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة املركزُ ،ك ٌّل من:
 .1رئي�س جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر ،بد ًال من ال�س ّيد /ح�سني �أحمد القمزي.
ُ .2مدير عام بلد ّية دبي ،بد ًال من ال�س ّيد /ح�سني نا�صر لوتاه.
ُ .3مدير عام �سلطة املنطقة ا ُ
حل ّرة يف مطار دبي الدويل.
وتكون ُم ّدة ُع�ضو ّيتهم يف جمل�س �إدارة املركز لل ُم ّدة املُتب ّقية لل ُع�ضو ّية يف املجل�س املُ�ش ّكل مبوجب
املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2017املُ�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8/1/18 3:14 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  22يوليو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )25ل�سنة 2018
ب�ضم ُع�ضو
�إلى جمل�س املناطق ُ
احل ّرة يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2015ب�إن�شاء جمل�س املناطق ا ُ
حل ّرة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س املناطق ا ُ
حل ّرة يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

�ضم ُع�ضو للمجل�س
املادة ()1
ُي َ�ضم ُمدير عام ُغرفة جتارة و�صناعة دبي �إلى ُع�ضو ّية جمل�س املناطق ا ُ
حل ّرة يف �إمارة دبي ،املُ�ش ّكل
مبوجب املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  22يوليو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8/1/18 3:14 PM
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مر�سوم رقم ( )26ل�سنة 2018
ب�ش�أن
قا�ض للقيام مبهام ُمدير عام معهد دبي الق�ضائي
ندب ٍ
__________

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،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2009ب�ش�أن معهد دبي الق�ضائي وتعديالته،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
قا�ض �إلى معهد دبي الق�ضائي،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن جتديد �إعارة ٍ
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي،
نر�سم ما يلي:

ندب القا�ضي
املادة ()1
ُيندب الدكتور /جمال ح�سني ال�سميطي ،قا�ضي ا�ستئناف �أول يف حماكم دبي ،للقيام مبهام
ُمدير عام معهد دبي الق�ضائي ،وذلك بالإ�ضافة �إلى مهام عمله يف حماكم دبي.
املُكاف�أة املال ّية
املادة ()2
مُينح القا�ضي املُنتدب مبوجب �أحكام هذا املر�سوم ُمكاف�أة مال ّية ،يتم حتديد مقدارها بقرار من
رئي�س املجل�س الق�ضائي.
�إنهاء الندب
املادة ()3
يتم �إنهاء ندب القا�ضي املُ�شار �إليه يف املادة ( )1من هذا املر�سوم بقرار من رئي�س املجل�س
الق�ضائي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ِ�ص ّحة القرارات
املادة ()4
ُتعترب �صحيحة كا ّفة القرارات التي �أ�صدرها ُمدير عام معهد دبي الق�ضائي خالل الفرتة من الأول
من يناير  2018وحتى تاريخ العمل بهذا املر�سوم.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()5
ُي�صدر رئي�س املجل�س الق�ضائي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()6
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  22يوليو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8/1/18 3:14 PM

9

العدد ( - )٤37ال�سنة ( ٢٤ - )52ذو القعدة 143٩هـ  -املوافق � ٦أغ�سط�س 2018م

Issue 437 Pages.indd 9

قرار رقم ( )18ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �إدارة مركز حم ّمد بن را�شد للف�ضاء
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2015ب�إن�شاء مركز حم ّمد بن را�شد للف�ضاء ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد ِبـ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز حم ّمد بن را�شد للف�ضاء،
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2017بتعيني وا�ستبدال ُع�ضو يف جمل�س �إدارة مركز حم ّمد بن را�شد
للف�ضاء،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املركز ،على النحو التايل:
رئي�س ًا
 .1ال�س ّيد /حمد عبيد ال�شيخ املن�صوري
نائب ًا للرئي�س
 .2ال�س ّيد /يو�سف حمد �أحمد ال�شـيبــاين
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيد /حممـ ــد ع ـب ــداهلل الزفيـ ــن
ع�ضو ًا
 .4ال�س ّيد /حممد �سيف حممد املــقبالــي
ع�ضو ًا
 .5ال�س ّيد /من�صــور جمــعه بوع�صيــبه
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ِّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  22يوليو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8/1/18 3:14 PM
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قرار رقم ( )19ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �أمناء ُم� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلري ّية والإن�سان ّية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  1997ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلري ّية والإن�سان ّية وتعديالته ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «املُ� ّؤ�س�سة»،
وعلى القرار رقم ( )7ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء ُم� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلري ّية والإن�سان ّية،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء املُ� ّؤ�س�سة ،برئا�سة ال�س ّيد /حممد جمعه النابودةُ ،
نائب ًا للرئي�س
		
 .1ال�س ّيد� /إبراهيم حممد بوملحة
ع�ضو ًا
 .2ال�س ّيد /نبيل عبدالرحيم قرقا�ش		
ع�ضو ًا
		
 .3ال�س ّيد /خال ــد علي بن زايـ ــد
ع�ضو ًا
		
 .4ال�س ّيد /حممد عبداهلل التوحيدي
ع�ضو ًا
		
 .5ال�س ّيد /عبدالرحيم ح�سني �أهلي
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء املُ� ّؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء املُ� ّؤ�س�سة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8/1/18 3:14 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  22يوليو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8/1/18 3:14 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة 2018
ب�ش�أن
خـــــطــــة دبــــي احلــــ�ضـــــر ّيــــة 2040
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلد ّية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة  2015ب�ش�أن اخت�صا�صات الأمانة العا ّمة للمجل�س
التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )66ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س ُّ
ال�ش�ؤون اال�سرتاتيج ّية يف
املجل�س التنفيذي لإمارة 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
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :جمل�س ُّ
ال�ش�ؤون اال�سرتاتيج ّية يف املجل�س التنفيذي.
املجل�س
الأمانة العا ّمة  :الأمانة العا ّمة للمجل�س التنفيذي.
 :بلد ّية دبي.
البلد ّية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اللجنة ال ُعليا  :اللجنة املُ�ش ّكلة ُمبوجب هذا القرار للإ�شراف على امل�شروع.
الفريق التنفيذي  :الفريق املُ�ش ّكل ُمبوجب هذا القرار واملُك ّلف ب�إدارة وتنفيذ امل�شروع.
 :رئي�س اللجنة ال ُعليا� ،أو رئي�س الفريق التنفيذي ،بح�سب الأحوال.
الرئي�س
� :إعداد خطة دبي احل�ضر ّية .2040
امل�شروع
�أهداف القرار
املادة ()2

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
جلهود احلكوم ّية املبذولة يف �إعداد ّ
 .1توحيد ا ُ
اخلطة احل�ضر ّية للإمارة.
 .2و�ضع �آليات حوكمة وتطوير و�إدارة امل�شروع.
 .3حتديد �أطر التعاون والتن�سيق بني اجلهات احلكوم ّية املعن ّية بامل�شروع.
ال�سكاين واالقت�صادي والعمراين للإمارة مع مواردها و�ضمان
ُ .4مواءمة ُمتط ّلبات ال ُّنمو ُّ
تو�سط والبعيد.
ا�ستدامتها على املدى املُ ِّ
ت�شكيل اللجنة ال ُعليا
املادة ()3

ُت�ش ّكل يف الإمارة جلنة ُعليا ُت�س ّمى «اللجنة ال ُعليا ّ
خلطة دبي احل�ضر ّية  »2040برئا�سة �أمني
وع�ضو ّية ُكل من:
عام املجل�س التنفيذيُ ،

.1
.2
.3
.4
.5
.6

قائد عام �شرطة دبي.
ُمدير عام ورئي�س جمل�س املُديرين بهيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت.
رئي�س ُم� ّؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة ا ُ
حل ّرة.
الع�ضو املُنتدب والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
ُمدير عام البلد ّية.
ُمدير عام �سلطة دبي لل ُمج ّمعات الإبداع ّية.

اخت�صا�صات اللجنة ال ُعليا
املادة ()4
تتولى اللجنة ال ُعليا يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القرار ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .1الإ�شراف العام على امل�شروع.
 .2الإ�شراف على �أعمال الفريق التنفيذي وتقدمي الدعم وامل�شورة له.
 .3اعتماد وثائق طلبات العرو�ض لل�شركات اال�ست�شار ّية املُتناف�سة على امل�شروع.
 .4اعتماد تر�سية عقد �إعداد وتنفيذ امل�شروع على ال�شركة اال�ست�شار ّية املُنا�سبة.
 .5تقدمي الدعم الالزم وتذليل العقبات والتح ّديات للفريق التنفيذي.
 .6الف�صل يف كا ّفة الأمور املطروحة على اللجنة ال ُعليا من قبل الفريق التنفيذي.
 .7اال�ستعانة با ُ
خلرباء واال�ست�شاريني لتزويد اللجنة ال ُعليا باخلربات الالزمة عند احلاجة،
وتقدمي امل�شورة حول ما ُيعر�ض على اللجنة ال ُعليا من م�سائل ُ
تدخل يف نطاق اخت�صا�صها.
ُ .8مراجعة نتائج خُ
وال�سيا�سات واملُبادرات املُقرتحة ب�ش�أنه ،ورفعها �إلى
ومرجات امل�شروع ِّ
املجل�س لإقرارها ،متهيد ًا العتمادها من املجل�س التنفيذي.
�	.9أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفها بها من رئي�س املجل�س �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
ت�شكيل الفريق التنفيذي
املادة ()5
�أُ -ي�ش ّكل لدى اللجنة ال ُعليا فريق ُي�س ّمى «الفريق التنفيذي ّ
خلطة دبي احل�ضر ّية ،»2040
وع�ضو ّية مُم ِّثل عن كل جهة من اجلهات املُم ّثلة يف اللجنة ال ُعليا.
برئا�سة مُم ِّثل عن البلد ّيةُ ،
ب -تتم ت�سمية مُم ِّثلي اجلهات املُم ّثلة يف ع�ضو ّية الفريق التنفيذي من قبل م�س�ؤويل هذه اجلهات.
ج -يجوز للجنة ال ُعليا بنا ًء على تو�صية الفريق التنفيذي� ،إ�ضافة �أي جهة �أخرى �إلى ع�ضو ّية
الفريق التنفيذي ،متى تط ّلب الأمر ذلك.
اخت�صا�صات الفريق التنفيذي
املادة ()6
يتولى الفريق التنفيذي مُهِ ّمة �إعداد و�إدارة امل�شروع وفق الأطر الزمن ّية املُح ّددة من قبل اللجنة
ال ُعليا ،ويكون له يف �سبيل ذلك املهام وال�صالح ّيات التالية:
�	.1إعداد وثائق طلبات العرو�ض الالزمة ال�ستقطاب �شركات ا�ست�شار ّية لإعداد امل�شروع،
ُمت�ض ّمن ًة نوع اال�ست�شارة وو�صفها وطريقة تقدميها وتنفيذها والربنامج الزمني املطلوب
لتنفيذ اال�ست�شارة ،وعر�ضها على اللجنة ال ُعليا العتمادها.
 .2درا�سة العرو�ض املُق ّدمة من ال�شركات اال�ست�شار ّية وتقييمها ،ورفع التو�صيات الالزمة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب�ش�أنها �إلى اللجنة ال ُعليا التخاذ القرار ب�ش�أن تر�سية عقد �إعداد وتنفيذ امل�شروع على ال�شركة
اال�ست�شار ّية املُنا�سبة.
�	.3إعداد ّ
خطة العمل ومنهج ّية تطوير امل�شروع بالتعاون مع ال�شركة اال�ست�شار ّية املُن ِّفذة للم�شروع،
وعر�ضها على اللجنة ال ُعليا العتمادها.
ُ .4مراجعة املُخرجات والتقارير املرحل ّية للم�شروع ،ورفع التو�صيات املُنا�سبة ب�ش�أنها �إلى اللجنة
ال ُعليا للتوجيه ب�ش�أنها.
 .5التن�سيق والت�شاور مع اجلهات املعن ّية بامل�شروع ،ودرا�سة وتقييم ُمالحظاتها وتو�صياتها،
ورفعها �إلى اللجنة ال ُعليا للتوجيه ب�ش�أنها.
 .6توفري وجمع وحتليل البيانات واخلطط الواردة من اجلهات املعن ّية وفق ُمتط ّلبات امل�شروع.
وال�صعوبات
 .7اقرتاح الإجراءات الالزمة لتنفيذ امل�شروع ،والعمل على تذليل العقبات ُّ
والتح ّديات التي ُتواجه �سري عمل امل�شروع.
�	.8أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من اللجنة ال ُعليا.
اال�ستعانة ُ
خت�صني
باخلرباء واملُ ّ
املادة ()7
يجوز للجنة ال ُعليا اال�ستعانة مبن تراه ُمنا�سب ًا من ا ُ
خت�صني ملُعاونتها يف تقييم خُمرجات
خلرباء واملُ ّ
امل�شروع وذلك وفق التقارير املُع ّدة من قبل ال�شركة اال�ست�شار ّية والفريق التنفيذي ،دون �أن يكون
لهم �صوت معدود يف ُمداوالت وقرارات اللجنة ال ُعليا ،ويكون له�ؤالء ا ُ
خت�صني على وجه
خلرباء واملُ ّ
اخل�صو�ص القيام مبا يلي:
�	.1إبداء الر�أي وامل�شورة يف امل�سائل التي ُتعر�ض عليهم من قبل اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي.
 .2عر�ض �أف�ضل املُمار�سات العامل ّية املُط ّبقة يف املجاالت املُتع ّلقة بالتخطيط احل�ضري متى ُط ِلب
منهم ذلك.
مهام بلد ّية دبي
املادة ()8
لغايات هذا القرار ،تتولى البلد ّية يف �سبيل �إعداد وتنفيذ امل�شروع القيام مبا يلي:
 .1توفري املُوازنة املال ّية الالزمة للم�شروع بالتن�سيق مع دائرة املال ّية.
 .2تر�سية وتوقيع عقد �إعداد وتنفيذ امل�شروع على ال�شركة اال�ست�شار ّية التي يتم اعتمادها من
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اللجنة ال ُعليا.
 .3الإ�شراف على عمل ال�شركة اال�ست�شار ّية والت�أ ُّكد من ح�سن �سري العمل لديها وفق ّ
اخلطة
واملُ ّدة الزمن ّية املو�ضوعة.
� .4ضمان املُ�شاركة الفاعلة للجهات املعن ّية يف امل�شروع.
 .5الت�أ ُّكد من جودة املُخرجات املرحل ّية.
�	.6إعداد التقارير الدور ّية املُتع ّلقة ب�سري العمل يف مراحل �إعداد وتنفيذ امل�شروع من قبل ال�شركة
اال�ست�شار ّية ،وعر�ضها على الفريق التنفيذي ملُراجعتها متهيد ًا لرفعها �إلى اللجنة ال ُعليا.
 .7تقدمي الدعم الإداري واملا ّدي والف ّني للفريق التنفيذي.
�	.8أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفها بها من اللجنة ال ُعليا.

�أ-
ب-
ج-
د-

اجتماعات اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي
املادة ()9
ُتعقد اجتماعات اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي بدعوة من الرئي�س ،وذلك يف الزمان واملكان
اللذين ُيحدِّ دهما.
تكون اجتماعات اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي �صحيحة بح�ضور �أغلب ّية الأع�ضاء على �أن
يكون الرئي�س من بينهم.
تَ�ص ُدر قرارات وتو�صيات اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي ب�أغلب ّية �أ�صوات الأع�ضاء
رجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي ّ
�سجل اعرتا�ضه
يجوز للع�ضو املُخا ِلف لقرارات وتو�صيات اللجنة ال ُعليا �أو الفريق التنفيذي �أن ُي ِّ
خطي ًا على هذه القرارات والتو�صيات يف حم�ضر االجتماع �أو ُمب�ستند ّ
ّ
خطي ُم�ست ِقل.

قرر اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي
ُم ِّ
املادة ()10
�أ -يكون للجنة ال ُعليا ُمق ِّرر ُيع ّينه رئي�س اللجنة ال ُعليا من بني ُم ّ
وظفي الأمانة العا ّمة ،ويكون
للفريق التنفيذي ُمق ِّرر ُيع ّينه ُمدير عام البلد ّية من بني ُم ّ
وظفي البلد ّية.
بُ -تناط ُمبق ِّرر اللجنة ال ُعليا ،و ُمق ِّرر الفريق التنفيذي املهام التالية:
 .1توجيه الدعوة للرئي�س والأع�ضاء حل�ضور االجتماعات.
�	.2إعداد جدول الأعمال وتدوين حما�ضر االجتماعات و ُمتابعة تنفيذ القرارات والتو�صيات.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� .3ضمان التح ُّقق من اكتمال ال ِّن�صاب القانوين لعقد االجتماعات ،و�إبالغ الرئي�س بذلك.
 .4الإ�شراف على حفظ وتنظيم �سجالت و ُم�ستندات اللجنة ال ُعليا �أو الفريق التنفيذي.
 .5تقدمي كا ّفة �أنواع الدعم الإداري لتمكني اللجنة ال ُعليا �أو الفريق التنفيذي من القيام
باملهام املنوطة بهما ُمبوجب هذا القرار.
 .6تنفيذ التوجيهات الإدار ّية التي ت�صدُر �إليه من الرئي�س.
�	.7أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من الرئي�س.
�إدارة اجتماعات اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي
املادة ()11
ُتط ّبق ب�ش�أن �آل ّية �إدارة اجتماعات اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي و�سرية املعلومات� ،أحكام املر�سوم
رقم ( )28ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه.
الدعم الإداري
تقدمي ّ
املادة ()12
تتولى الأمانة العا ّمة تقدمي ال ّدعم الإداري واملايل للجنة ال ُعليا وملن ت�ستعني بهم من ا ُ
خلرباء
خت�صني ،لتمكينها من �أداء املهام املنوطة بها مبوجب هذا القرار.
واملُ ّ
التعاون مع اللجنة ال ُعليا والفريق التنفيذي
املادة ()13
على كا ّفة اجلهات احلكوم ّية واجلهات املعن ّية بامل�شروع التعاون التام مع اللجنة ال ُعليا والفريق
التنفيذي لتمكينهما من �أداء املهام املنوطة بهما ُمبوجب �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()14
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()15
ُ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  22يوليو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة 2018
باعتماد
الهيكل التنظيمي لبلد ّية دبي
__________

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 �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلد ّية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهج ّية اعتماد الهياكل التنظيم ّية
للجهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لبلد ّية دبي،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لبلد ّية دبي املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()2
يكون ملُدير عام بلدية دبي �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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والنّ�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  22يوليو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8/1/18 3:14 PM
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الهيكل التنظيمي لبلدية دبي
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �أمناء ُك ّلية الإمام مالك ّ
لل�شريعة والقانون
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2011ب�إن�شاء ُك ّلية الإمام مالك لل�شريعة والقانون،
و ُي�شار �إليها فيما بعد ب ِـ «ال ُك ّلية»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء ُك ّلية الإمام مالك ّ
لل�شريعة
والقانون،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )45ل�سنة  2015بتعيني وا�ستبدال �أع�ضاء يف جمل�س �أمناء ُك ّلية
الإمام مالك ّ
لل�شريعة والقانون،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء ال ُك ّليــة على النحو التالــي:
 .1ال�س ّيد /خـ ــالـ ــد ج ــا�سـ ــم بـن كلبـ ــان
 .2ال�س ّيد /جمـ ــال عبـدالرحمـ ــن املدفـ ــع
 .3الدكتور� /أحم ــد عبدالعزيـ ــز احل ـ ــداد
 .4ال�س ّيد /خال ـ ــد �أحمــد ال�شيـ ــخ مبـ ــارك
 .5الدكتور /عي�سى عبداهلل بن مانع احلمريي
 .6ال�س ّيد /عيـ ــ�سى نـ ــا�صـ ــر ال�سرك ـ ــال
 .7ال�س ّيد� /أحمـ ــد مـحم ـ ــد بــن م�سم ـ ــار
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء ال ُك ّلية املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء ال ُك ّلية يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ِّ
ال�سريان والنّ�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  22يوليو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )34ل�سنة 2018
بتعيني
مب� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد للإ�سكان
ُم�ساعد املُدير التنفيذي لقطاع الإ�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 القانون رقم ( )4ل�سنة  2011ب�ش�أن ُم� ّؤ�س�سة حم ّمد بن را�شد للإ�سكان،
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 ( )2ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي ملُ� ّؤ�س�سة حم ّمد بن
را�شد للإ�سكان،
قررنا ما يلي:

�ساعد املُدير التنفيذي
تعيني ُم ِ
املادة ()1
�ساعد ًا لل ُمدير التنفيذي لقطاع الإ�سكان ُمب� ّؤ�س�سة
ُيعينّ ال�س ّيد /جا�سم حممد عبيد ال�شميليُ ،م ِ
حم ّمد بن را�شد للإ�سكان ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان النّ�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  22يوليو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )35ل�سنة 2018
بتعيني
الدعم التقني املُ� ّؤ�س�سي بهيئة ُّ
الطرق
ُمدير تنفيذي لقطاع خدمات ّ
واملُوا�صالت
__________

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 ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت 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،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ُّ
الطرق
واملُوا�صالت،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /عبدالعزيز عي�سى �أحمد حارب الفالحيُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع خدمات ال ّدعم
التقني املُ� ّؤ�س�سي بهيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت ،مُوينح 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 للقطاع ُمبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )55ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�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  22يوليو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو القعدة 1439هـ
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قرار رقم ( )4ل�سنة 2018
بتعيني
ُمدير مكتب �سمو نائب حاكم دبي
__________

نحن

		
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2018ب�إن�شاء مكتب �سمو نائب حاكم دبي،
قررنا ما يلي:

النقل والتعيني
املادة ()1
ُينقل ال�س ّيد /عمر حممد احل ّمادي ،من مركز دبي املايل العاملي� ،إلى مكتب �سمو نائب حاكم
بحقوقه املُكت�سبة.
دبي ،و ُيعينّ ُمدير ًا للمكتب ،مع احتفاظه ُ
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  25يوليو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  12ذو القعدة 1439هـ
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