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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م 3 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم

دبي  مركز  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�ضاء  وا�ضتبدال  بتعيني   2018 ل�ضنة   )24( رقم  مر�ضوم   -
لتطوير القت�ضاد الإ�ضالمي.

- مر�ضوم رقم )25( ل�ضنة 2018 ب�ضم ُع�ضو اإلى جمل�س املناطق احُلّرة يف اإمارة دبي.
دبي  معهد  عام  ُمدير  مبهام  للقيام  قا�ٍس  ندب  ب�ضاأن   2018 ل�ضنة   )26( رقم  مر�ضوم   -

الق�ضائي.

قرارات
- قرار رقم )18( ل�ضنة 2018 بت�ضكيل جمل�س اإدارة مركز حمّمد بن را�ضد للف�ضاء.

اآل مكتوم  ُموؤ�ّض�ضة حمّمد بن را�ضد  اأمناء  - قرار رقم )19( ل�ضنة 2018 بت�ضكيل جمل�س 
لالأعمال اخلريّية والإن�ضانّية.

املجل�س التنفيذي
قرارات

احلــــ�ضـــــرّيــــة  دبــــي  خـــــطــــة  ب�ضاأن   2018 ل�ضنة   )31( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
.2040

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )32( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدّية دبي.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )33( ل�ضنة 2018 بت�ضكيل جمل�س اأمناء ُكّلية الإمام مالك 

لل�ّضريعة والقانون.
لقطاع  التنفيذي  املُدير  ُم�ضاعد  بتعيني   2018 ل�ضنة  رقم )34(  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

الإ�ضكان مُبوؤ�ّض�ضة حمّمد بن را�ضد لالإ�ضكان.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )35( ل�ضنة 2018 بتعيني ُمدير تنفيذي لقطاع خدمات الّدعم 

رق واملُوا�ضالت. التقني املُوؤ�ّض�ضي بهيئة الطُّ
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م 4 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

نائب حاكم دبي
30- قرار رقم )4( ل�ضنة 2018 بتعيني ُمدير مكتب �ضمو نائب حاكم دبي.
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م ٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )٢4( ل�سنة ٢01٨
بتعيني وا�ستبدال 

اأع�ساء يف جمل�س اإدارة مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

القت�ضاد  لتطوير  دبي  مركز  اإن�ضاء  ب�ضاأن   2013 ل�ضنة   )13( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
الإ�ضالمي، وُي�ضار اإليه فيما بعد ِبـ »املركز«، 

وعلى املر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي، 
وعلى املر�ضوم رقم )5( ل�ضنة 2017 بت�ضكيل جمل�س اإدارة مركز دبي لتطوير القت�ضاد الإ�ضالمي، 

نر�سم ما يلي:
التعيني وال�ستبدال

املادة )1(
ُيعني ُع�ضوًا يف جمل�س اإدارة املركز، ُكلٌّ من:

ر، بدًل من ال�ضّيد/ ح�ضني اأحمد القمزي. رئي�س جمل�س اإدارة ُموؤ�ّض�ضة الأوقاف و�ضوؤون الُق�ضّ   .1
ُمدير عام بلدّية دبي، بدًل من ال�ضّيد/ ح�ضني نا�ضر لوتاه.   .2

ُمدير عام �ضلطة املنطقة احُلّرة يف مطار دبي الدويل.   .3
املُ�ضّكل مبوجب  للُع�ضوّية يف املجل�س  املُتبّقية  للُمّدة  اإدارة املركز  ُمّدة ُع�ضوّيتهم يف جمل�س  وتكون 

املر�ضوم رقم )5( ل�ضنة 2017 املُ�ضار اإليه.
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م ٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية.  ُيعمل بهذا املر�ضوم من تاريخ �ضُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافـــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م 7 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )٢٥( ل�سنة ٢01٨
ب�سم ُع�سو

اإلى جمل�س املناطق احُلّرة يف اإمارة دبي 
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�ضنة 2015 باإن�ضاء جمل�س املناطق احُلّرة يف اإمارة دبي، 
وعلى املر�ضوم رقم )23( ل�ضنة 2015 بت�ضكيل جمل�س املناطق احُلّرة يف اإمارة دبي،

نر�سم ما يلي: 
�سم ُع�سو للمجل�س

املادة )1(
م ُمدير عام ُغرفة جتارة و�ضناعة دبي اإلى ُع�ضوّية جمل�س املناطق احُلّرة يف اإمارة دبي، املُ�ضّكل  ُي�ضَ

مبوجب املر�ضوم رقم )23( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه.

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا املر�ضوم من تاريخ �ضُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ

Issue 437 Pages.indd   7 8/1/18   3:14 PM



العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م ٨ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )٢٦( ل�سنة ٢01٨
ب�ساأن

ندب قا�ٍس للقيام مبهام ُمدير عام معهد دبي الق�سائي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

لطة  ال�ضُّ اأع�ضاء  �ضات  وُم�ضّ رواتب  ب�ضاأن   2009 ل�ضنة   )10( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
الق�ضائّية يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )27( ل�ضنة 2009 ب�ضاأن معهد دبي الق�ضائي وتعديالته،
لطة الق�ضائّية يف اإمارة دبي، وعلى القانون رقم )13( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن ال�ضُّ

وعلى املر�ضوم رقم )18( ل�ضنة 2017 ب�ضاأن جتديد اإعارة قا�ٍس اإلى معهد دبي الق�ضائي،
وبناًء على تو�ضية املجل�س الق�ضائي،

نر�سم ما يلي:
ندب القا�سي

املادة )1(
للقيام مبهام  اأول يف حماكم دبي،  ا�ضتئناف  ال�سميطي، قا�ضي  الدكتور/ جمال ح�سني  ُيندب 

ُمدير عام معهد دبي الق�ضائي، وذلك بالإ�ضافة اإلى مهام عمله يف حماكم دبي.

املُكافاأة املالّية
املادة )٢(

ُينح القا�ضي املُنتدب مبوجب اأحكام هذا املر�ضوم ُمكافاأة مالّية، يتم حتديد مقدارها بقرار من 
رئي�س املجل�س الق�ضائي.

اإنهاء الندب
املادة )3(

املجل�س  رئي�س  من  بقرار  املر�ضوم  هذا  من   )1( املادة  يف  اإليه  املُ�ضار  القا�ضي  ندب  اإنهاء  يتم 
الق�ضائي.
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م ٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

ّحة القرارات �سِ
املادة )4(

ُتعترب �ضحيحة كاّفة القرارات التي اأ�ضدرها ُمدير عام معهد دبي الق�ضائي خالل الفرتة من الأول 
من يناير 2018 وحتى تاريخ العمل بهذا املر�ضوم.

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )٥(

ُي�ضدر رئي�س املجل�س الق�ضائي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�ضوم.

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٦(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا املر�ضوم من تاريخ �ضُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م 10 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار رقم )1٨( ل�سنة ٢01٨
بت�سكيل

جمل�س اإدارة مركز حمّمد بن را�سد للف�ساء
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 
 

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�ضنة 2015 باإن�ضاء مركز حمّمد بن را�ضد للف�ضاء، وُي�ضار اإليه 
فيما بعد ِبـ »املركز«،

وعلى املر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي، 
وعلى القرار رقم )11( ل�ضنة 2015 بت�ضكيل جمل�س اإدارة مركز حمّمد بن را�ضد للف�ضاء، 

وعلى القرار رقم )12( ل�ضنة 2017 بتعيني وا�ضتبدال ُع�ضو يف جمل�س اإدارة مركز حمّمد بن را�ضد 
للف�ضاء، 

قررنا ما يلي: 
ت�سكيل جمل�س الإدارة

املادة )1(
ُي�ضّكل جمل�س اإدارة املركز، على النحو التايل: اأ-  

رئي�ضًا ال�ضّيد/ حمد عبيد ال�ضيخ املن�ضوري       .1
نائبًا للرئي�س ال�ضّيد/ يو�ضف حمد اأحمد ال�ضـيبــاين    .2

ع�ضوًا ال�ضّيد/ حممــــد عــبـــداهلل الزفيــــن     .3
ع�ضوًا ال�ضّيد/ حممد �ضيف حممد املــقبالــي    .4
ع�ضوًا ال�ضّيد/ من�ضــور جمــعه بوع�ضيــبه    .5

وذلك ملُّدة ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�ضوّية اأع�ضاء جمل�س اإدارة املركز املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�ضكيل املجل�س، فاإّنه ي�ضتمر يف هذه احلالة اأع�ضاء جمل�س اإدارة املركز يف اأداء 

هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ضاء ُجُدد بدًل عنهم. مهامِّ
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م 11 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م 1٢ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار رقم )1٩( ل�سنة ٢01٨
بت�سكيل

جمل�س اأمناء ُموؤ�ّس�سة حمّمد بن را�سد اآل مكتوم
لالأعمال اخلريّية والإن�سانّية

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمّمد  ُموؤ�ّض�ضة  باإن�ضاء   1997 ل�ضنة   )13( رقم  املر�ضوم  على  الطالع  بعد 
لالأعمال اخلريّية والإن�ضانّية وتعديالته، وُي�ضار اإليها فيما بعد بـِ »املُوؤ�ّض�ضة«،

وعلى القرار رقم )7( ل�ضنة 2015 بت�ضكيل جمل�س اأمناء ُموؤ�ّض�ضة حمّمد بن را�ضد اآل مكتوم لالأعمال 
اخلريّية والإن�ضانّية، 

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�س الأمناء

املادة )1(
اأ-  ُي�ضّكل جمل�س اأمناء املُوؤ�ّض�ضة، برئا�ضة ال�ضّيد/ حممد جمعه النابودة، وُع�ضوّية ُكل من: 

نائبًا للرئي�س ال�ضّيد/ اإبراهيم حممد بوملحة     .1
ع�ضوًا ال�ضّيد/ نبيل عبدالرحيم قرقا�س     .2
ع�ضوًا ال�ضّيد/ خالـــد علي بن زايــــد     .3
ع�ضوًا ال�ضّيد/ حممد عبداهلل التوحيدي     .4
ع�ضوًا ال�ضّيد/ عبدالرحيم ح�ضني اأهلي     .5

وذلك ملُّدة ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�ضوّية اأع�ضاء جمل�س اأمناء املُوؤ�ّض�ضة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�ضكيل املجل�س، فاإّنه ي�ضتمر يف هذه احلالة اأع�ضاء جمل�س اأمناء املُوؤ�ّض�ضة يف 

هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ضاء ُجُدد بدًل عنهم.  اأداء مهامِّ

Issue 437 Pages.indd   12 8/1/18   3:14 PM



العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م 13 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية.  ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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العدد )437( - ال�سنة )٥٢( - ٢4 ذو القعدة  143٩هـ - املوافق ٦ اأغ�سط�س ٢01٨م 14 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار املجل�س التنفيذي رقم )31( ل�سنة ٢01٨
ب�ساأن

خـــــطــــة دبــــي احلــــ�ســـــرّيــــة ٢040
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�ضنة 1995 باإن�ضاء دائرة املالّية،
وعلى القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )1( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،

وعلى اأمر تاأ�ضي�س جمل�س بلدّية دبي ل�ضنة 1961،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )40( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اخت�ضا�ضات الأمانة العاّمة للمجل�س 

التنفيذي لإمارة دبي،
يف  ال�ضرتاتيجّية  وؤون  ال�ضُّ جمل�س  بت�ضكيل   2017 ل�ضنة   )66( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

املجل�س التنفيذي لإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �ضياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي الإمارة 
: املجل�س التنفيذي لالإمارة. املجل�س التنفيذي 

وؤون ال�ضرتاتيجّية يف املجل�س التنفيذي. : جمل�س ال�ضُّ املجل�س 
: الأمانة العاّمة للمجل�س التنفيذي. الأمانة العاّمة 

: بلدّية دبي. البلدّية 
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: اللجنة املُ�ضّكلة مُبوجب هذا القرار لالإ�ضراف على امل�ضروع. اللجنة الُعليا 
: الفريق املُ�ضّكل مُبوجب هذا القرار واملُكّلف باإدارة وتنفيذ امل�ضروع. الفريق التنفيذي 

: رئي�س اللجنة الُعليا، اأو رئي�س الفريق التنفيذي، بح�ضب الأحوال. الرئي�س 
: اإعداد خطة دبي احل�ضرّية 2040. امل�ضروع 

اأهداف القرار
املادة )٢(

يهدف هذا القرار اإلى حتقيق ما يلي:
توحيد اجُلهود احلكومّية املبذولة يف اإعداد اخلّطة احل�ضرّية لالإمارة.   .1

و�ضع اآليات حوكمة وتطوير واإدارة امل�ضروع.   .2
حتديد اأطر التعاون والتن�ضيق بني اجلهات احلكومّية املعنّية بامل�ضروع.   .3

و�ضمان  مواردها  مع  لالإمارة  والعمراين  والقت�ضادي  كاين  ال�ضُّ النُّمو  ُمتطّلبات  ُمواءمة    .4
ط والبعيد. ا�ضتدامتها على املدى املُتو�ضِّ

ت�سكيل اللجنة الُعليا
املادة )3(

ُت�ضّكل يف الإمارة جلنة ُعليا ُت�ضّمى »اللجنة الُعليا خلّطة دبي احل�سرّية ٢040« برئا�ضة اأمني 
عام املجل�س التنفيذي، وُع�ضوّية ُكل من:

قائد عام �ضرطة دبي.   .1
رق واملُوا�ضالت. ُمدير عام ورئي�س جمل�س املُديرين بهيئة الطُّ   .2

رئي�س ُموؤ�ّض�ضة املوانئ واجلمارك واملنطقة احُلّرة.   .3
الع�ضو املُنتدب والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.   .4

ُمدير عام البلدّية.   .5
ُمدير عام �ضلطة دبي للُمجّمعات الإبداعّية.   .6

اخت�سا�سات اللجنة الُعليا
املادة )4(

تتولى اللجنة الُعليا يف �ضبيل حتقيق اأهداف هذا القرار، املهام وال�ضالحّيات التالية:
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الإ�ضراف العام على امل�ضروع.   .1
الإ�ضراف على اأعمال الفريق التنفيذي وتقدمي الدعم وامل�ضورة له.   .2

اعتماد وثائق طلبات العرو�س لل�ضركات ال�ضت�ضارّية املُتناف�ضة على امل�ضروع.   .3
اعتماد تر�ضية عقد اإعداد وتنفيذ امل�ضروع على ال�ضركة ال�ضت�ضارّية املُنا�ضبة.   .4

تقدمي الدعم الالزم وتذليل العقبات والتحّديات للفريق التنفيذي.   .5
الف�ضل يف كاّفة الأمور املطروحة على اللجنة الُعليا من قبل الفريق التنفيذي.   .6

احلاجة،  عند  الالزمة  باخلربات  الُعليا  اللجنة  لتزويد  وال�ضت�ضاريني  باخُلرباء  ال�ضتعانة    .7
وتقدمي امل�ضورة حول ما ُيعر�س على اللجنة الُعليا من م�ضائل تدُخل يف نطاق اخت�ضا�ضها.

اإلى  ورفعها  ب�ضاأنه،  املُقرتحة  واملُبادرات  يا�ضات  وال�ضِّ امل�ضروع  وُمرجات  نتائج  ُمراجعة    .8
املجل�س لإقرارها، متهيدًا لعتمادها من املجل�س التنفيذي.

اأي مهام اأو �ضالحّيات اأخرى يتم تكليُفها بها من رئي�س املجل�س اأو رئي�س املجل�س التنفيذي.    .9

ت�سكيل الفريق التنفيذي
املادة )٥(

ُي�ضّكل لدى اللجنة الُعليا فريق ُي�ضّمى »الفريق التنفيذي خلّطة دبي احل�سرّية ٢040«،  اأ-  
برئا�ضة ُمثِّل عن البلدّية، وُع�ضوّية ُمثِّل عن كل جهة من اجلهات املُمّثلة يف اللجنة الُعليا.

تتم ت�ضمية ُمثِّلي اجلهات املُمّثلة يف ع�ضوّية الفريق التنفيذي من قبل م�ضوؤويل هذه اجلهات. ب-  
ع�ضوّية  اإلى  اأخرى  جهة  اأي  اإ�ضافة  التنفيذي،  الفريق  تو�ضية  على  بناًء  الُعليا  للجنة  يجوز  ج-  

الفريق التنفيذي، متى تطّلب الأمر ذلك.

اخت�سا�سات الفريق التنفيذي
املادة )٦(

اللجنة  املُحّددة من قبل  الزمنّية  امل�ضروع وفق الأطر  واإدارة  اإعداد  ُمِهّمة  التنفيذي  الفريق  يتولى 
الُعليا، ويكون له يف �ضبيل ذلك املهام وال�ضالحّيات التالية:

امل�ضروع،  لإعداد  ا�ضت�ضارّية  �ضركات  ل�ضتقطاب  الالزمة  العرو�س  طلبات  وثائق  اإعداد    .1
املطلوب  الزمني  والربنامج  وتنفيذها  تقديها  وطريقة  وو�ضفها  ال�ضت�ضارة  نوع  ُمت�ضّمنًة 

لتنفيذ ال�ضت�ضارة، وعر�ضها على اللجنة الُعليا لعتمادها.
الالزمة  التو�ضيات  ورفع  وتقييمها،  ال�ضت�ضارّية  ال�ضركات  من  املُقّدمة  العرو�س  درا�ضة    .2
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ب�ضاأنها اإلى اللجنة الُعليا لتخاذ القرار ب�ضاأن تر�ضية عقد اإعداد وتنفيذ امل�ضروع على ال�ضركة 
ال�ضت�ضارّية املُنا�ضبة.

ذة للم�ضروع،  اإعداد خّطة العمل ومنهجّية تطوير امل�ضروع بالتعاون مع ال�ضركة ال�ضت�ضارّية املُنفِّ   .3
وعر�ضها على اللجنة الُعليا لعتمادها.

ُمراجعة املُخرجات والتقارير املرحلّية للم�ضروع، ورفع التو�ضيات املُنا�ضبة ب�ضاأنها اإلى اللجنة    .4
الُعليا للتوجيه ب�ضاأنها.

وتو�ضياتها،  ُمالحظاتها  وتقييم  ودرا�ضة  بامل�ضروع،  املعنّية  اجلهات  مع  والت�ضاور  التن�ضيق    .5
ورفعها اإلى اللجنة الُعليا للتوجيه ب�ضاأنها.

توفري وجمع وحتليل البيانات واخلطط الواردة من اجلهات املعنّية وفق ُمتطّلبات امل�ضروع.   .6
عوبات  وال�ضُّ العقبات  تذليل  على  والعمل  امل�ضروع،  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  اقرتاح    .7

والتحّديات التي ُتواجه �ضري عمل امل�ضروع.
اأي مهام اأو �ضالحّيات اأخرى يتم تكليُفه بها من اللجنة الُعليا.   .8

ني ال�ستعانة باخُلرباء واملُخت�سّ
املادة )7(

ني ملُعاونتها يف تقييم ُمرجات  يجوز للجنة الُعليا ال�ضتعانة مبن تراه ُمنا�ضبًا من اخُلرباء واملُخت�ضّ
امل�ضروع وذلك وفق التقارير املُعّدة من قبل ال�ضركة ال�ضت�ضارّية والفريق التنفيذي، دون اأن يكون 
ني على وجه  لهم �ضوت معدود يف ُمداولت وقرارات اللجنة الُعليا، ويكون لهوؤلء اخُلرباء واملُخت�ضّ

اخل�ضو�س القيام مبا يلي:
اإبداء الراأي وامل�ضورة يف امل�ضائل التي ُتعر�س عليهم من قبل اللجنة الُعليا والفريق التنفيذي.   .1
عر�س اأف�ضل املُمار�ضات العاملّية املُطّبقة يف املجالت املُتعّلقة بالتخطيط احل�ضري متى ُطِلب    .2

منهم ذلك.

مهام بلدّية دبي
املادة )٨(

لغايات هذا القرار، تتولى البلدّية يف �ضبيل اإعداد وتنفيذ امل�ضروع القيام مبا يلي:
توفري املُوازنة املالّية الالزمة للم�ضروع بالتن�ضيق مع دائرة املالّية.    .1

تر�ضية وتوقيع عقد اإعداد وتنفيذ امل�ضروع على ال�ضركة ال�ضت�ضارّية التي يتم اعتمادها من    .2
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اللجنة الُعليا.
اخلّطة  وفق  لديها  العمل  �ضري  ح�ضن  من  د  والتاأكُّ ال�ضت�ضارّية  ال�ضركة  عمل  على  الإ�ضراف    .3

واملُّدة الزمنّية املو�ضوعة.
�ضمان املُ�ضاركة الفاعلة للجهات املعنّية يف امل�ضروع.   .4

د من جودة املُخرجات املرحلّية. التاأكُّ   .5
اإعداد التقارير الدورّية املُتعّلقة ب�ضري العمل يف مراحل اإعداد وتنفيذ امل�ضروع من قبل ال�ضركة    .6

ال�ضت�ضارّية، وعر�ضها على الفريق التنفيذي ملُراجعتها متهيدًا لرفعها اإلى اللجنة الُعليا.
تقدمي الدعم الإداري واملاّدي والفّني للفريق التنفيذي.   .7

اأي مهام اأخرى يتم تكليُفها بها من اللجنة الُعليا.   .8

اجتماعات اللجنة الُعليا والفريق التنفيذي
املادة )٩(

ُتعقد اجتماعات اللجنة الُعليا والفريق التنفيذي بدعوة من الرئي�س، وذلك يف الزمان واملكان  اأ-  
دهما. اللذين ُيحدِّ

تكون اجتماعات اللجنة الُعليا والفريق التنفيذي �ضحيحة بح�ضور اأغلبّية الأع�ضاء على اأن  ب-  
يكون الرئي�س من بينهم.

الأع�ضاء  اأ�ضوات  باأغلبّية  التنفيذي  والفريق  الُعليا  اللجنة  وتو�ضيات  قرارات  َت�ضُدر  ج-  
احلا�ضرين، وعند ت�ضاوي الأ�ضوات ُيرّجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

ل اعرتا�ضه  يجوز للع�ضو املُخاِلف لقرارات وتو�ضيات اللجنة الُعليا اأو الفريق التنفيذي اأن ُي�ضجِّ د-  
خّطيًا على هذه القرارات والتو�ضيات يف حم�ضر الجتماع اأو مُب�ضتند خّطي ُم�ضتِقل.

ر اللجنة الُعليا والفريق التنفيذي ُمقرِّ
املادة )10(

ويكون  العاّمة،  الأمانة  ُموّظفي  بني  من  الُعليا  اللجنة  رئي�س  ُيعّينه  ر  ُمقرِّ الُعليا  للجنة  يكون  اأ-  
ر ُيعّينه ُمدير عام البلدّية من بني ُموّظفي البلدّية. للفريق التنفيذي ُمقرِّ

ر الفريق التنفيذي املهام التالية: ر اللجنة الُعليا، وُمقرِّ ُتناط مُبقرِّ ب-  
توجيه الدعوة للرئي�س والأع�ضاء حل�ضور الجتماعات.   .1

اإعداد جدول الأعمال وتدوين حما�ضر الجتماعات وُمتابعة تنفيذ القرارات والتو�ضيات.   .2
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�ضاب القانوين لعقد الجتماعات، واإبالغ الرئي�س بذلك. ق من اكتمال النِّ �ضمان التحقُّ   .3
الإ�ضراف على حفظ وتنظيم �ضجالت وُم�ضتندات اللجنة الُعليا اأو الفريق التنفيذي.   .4

اأو الفريق التنفيذي من القيام  الُعليا  اأنواع الدعم الإداري لتمكني اللجنة  تقدمي كاّفة    .5
باملهام املنوطة بهما مُبوجب هذا القرار.

تنفيذ التوجيهات الإدارّية التي ت�ضُدر اإليه من الرئي�س.   .6
اأي مهام اأخرى يتم تكليُفه بها من الرئي�س.   .7

اإدارة اجتماعات اللجنة الُعليا والفريق التنفيذي
املادة )11(

ُتطّبق ب�ضاأن اآلّية اإدارة اجتماعات اللجنة الُعليا والفريق التنفيذي و�ضرية املعلومات، اأحكام املر�ضوم 
رقم )28( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه والقرارات ال�ضادرة مُبوجبه. 

تقدمي الّدعم الإداري
املادة )1٢(

اخُلرباء  من  بهم  ت�ضتعني  وملن  الُعليا  للجنة  واملايل  الإداري  الّدعم  تقدمي  العاّمة  الأمانة  تتولى 
ني، لتمكينها من اأداء املهام املنوطة بها مبوجب هذا القرار. واملُخت�ضّ

التعاون مع اللجنة الُعليا والفريق التنفيذي
املادة )13(

والفريق  الُعليا  اللجنة  مع  التام  التعاون  بامل�ضروع  املعنّية  واجلهات  احلكومّية  اجلهات  كاّفة  على 
التنفيذي لتمكينهما من اأداء املهام املنوطة بهما مُبوجب اأحكام هذا القرار.

الإلغاءات
املادة )14(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قراٍر اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )1٥(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�س املجل�س التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافـــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )3٢( ل�سنة ٢01٨
باعتماد

الهيكل التنظيمي لبلدّية دبي
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�ضرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته،

وعلى اأمر تاأ�ضي�س جمل�س بلدّية دبي ل�ضنة 1961، 
التنظيمّية  الهياكل  اعتماد  منهجّية  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجهات احلكومّية يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )44( ل�ضنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدّية دبي،

قررنا ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي

املادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لبلدّية دبي املُلحق بهذا القرار.

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )٢(

يكون ملُدير عام بلدية دبي اإ�ضدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك اعتماد 
مهام الوحدات التنظيمّية امل�ضمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب اأحكامه.  

 
الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم )44( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي قراٍر اآخر 
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اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )4(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�س املجل�س التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافـــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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ظيمي لبلدية دبي
الهيكل التن
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )33( ل�سنة ٢01٨
بت�سكيل

جمل�س اأمناء ُكّلية الإمام مالك لل�ّسريعة والقانون
__________

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

والقانون،  لل�ضريعة  مالك  الإمام  ُكّلية  باإن�ضاء   2011 ل�ضنة   )10( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
وُي�ضار اإليها فيما بعد بـِـ »الُكّلية«،

وعلى املر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي، 
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�ضنة 2015 بت�ضكيل جمل�س اأمناء ُكّلية الإمام مالك لل�ّضريعة 

والقانون، 
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )45( ل�ضنة 2015 بتعيني وا�ضتبدال اأع�ضاء يف جمل�س اأمناء ُكّلية 

الإمام مالك لل�ّضريعة والقانون، 

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�س الأمناء

املادة )1(
ُي�ضّكل جمل�س اأمناء الُكّليــة على النحو التالــي: اأ-  

رئي�ضًا ال�ضّيد/ خــــالــــد جـــا�ضــــم بـن كلبــــان     .1
نائبًا للرئي�س ال�ضّيد/ جمــــال عبـدالرحمــــن املدفــــع    .2

ع�ضوًا الدكتور/ اأحمـــد عبدالعزيــــز احلـــــداد     .3
ع�ضوًا ال�ضّيد/ خالـــــد اأحمــد ال�ضيــــخ مبــــارك     .4
ع�ضوًا الدكتور/ عي�ضى عبداهلل بن مانع احلمريي     .5
ع�ضوًا ال�ضّيد/ عيــــ�ضى نــــا�ضــــر ال�ضركـــــال     .6
ع�ضوًا ال�ضّيد/ اأحمــــد مـحمـــــد بــن م�ضمـــــار    .7

وذلك ملُّدة ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.  
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اإذا انتهت ُمّدة ُع�ضوّية اأع�ضاء جمل�س اأمناء الُكّلية املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�ضكيل املجل�س، فاإّنه ي�ضتمر يف هذه احلالة اأع�ضاء جمل�س اأمناء الُكّلية يف اأداء 

هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ضاء ُجُدد بدًل عنهم. مهامِّ

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�س املجل�س التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )34( ل�سنة ٢01٨
بتعيني

ُم�ساعد املُدير التنفيذي لقطاع الإ�سكان مُبوؤ�ّس�سة حمّمد بن را�سد لالإ�سكان
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )4( ل�ضنة 2011 ب�ضاأن ُموؤ�ّض�ضة حمّمد بن را�ضد لالإ�ضكان، 

وعلى القانون رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة املوارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي، 

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )2( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي ملُوؤ�ّض�ضة حمّمد بن 
را�ضد لالإ�ضكان، 

قررنا ما يلي:
تعيني ُم�ساِعد املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�سّيد/ جا�سم حممد عبيد ال�سميلي، ُم�ضاِعدًا للُمدير التنفيذي لقطاع الإ�ضكان مُبوؤ�ّض�ضة 
حمّمد بن را�ضد لالإ�ضكان، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�ضنة 2015 

املُ�ضار اإليه والقرارات ال�ضادرة مُبوجبه.
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ال�ّسريان الّن�سر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�س املجل�س التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )3٥( ل�سنة ٢01٨
بتعيني

رق  ُمدير تنفيذي لقطاع خدمات الّدعم التقني املُوؤ�ّس�سي بهيئة الطُّ
واملُوا�سالت

__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
رق واملُوا�ضالت وتعديالته،  وعلى القانون رقم )17( ل�ضنة 2005 باإن�ضاء هيئة الطُّ

وعلى القانون رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة املوارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي، 

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )55( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن ت�ضكني بع�س املُديرين التنفيذيني يف 
حكومة دبي،

رق  الطُّ لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�ضنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملُوا�ضالت،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�سّيد/ عبدالعزيز عي�سى اأحمد حارب الفالحي، ُمديرًا تنفيذيًا لقطاع خدمات الّدعم 
رق واملُوا�ضالت، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم  التقني املُوؤ�ّض�ضي بهيئة الطُّ
املُحّددة  الوظيفّية  الفئة  وُي�ضّكن على  ال�ضادرة مُبوجبه،  والقرارات  اإليه  املُ�ضار  ل�ضنة 2015   )2(

للُمدير التنفيذي للقطاع مُبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم )55( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�س املجل�س التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م
املوافــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ
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قرار رقم )4( ل�سنة ٢01٨
بتعيني

ُمدير مكتب �سمو نائب حاكم دبي
__________

نائب حاكم دبي مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن 

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�ضنة 2004 ب�ضاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى املر�ضوم رقم )6( ل�ضنة 2018 باإن�ضاء مكتب �ضمو نائب حاكم دبي،

قررنا ما يلي:
النقل والتعيني

املادة )1(
ُينقل ال�سّيد/ عمر حممد احلّمادي، من مركز دبي املايل العاملي، اإلى مكتب �ضمو نائب حاكم 

دبي، وُيعنّي ُمديرًا للمكتب، مع احتفاظه بُحقوقه املُكت�ضبة.

ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
نائب حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 25 يوليو 2018م
املوافــــــــــــــــــق 12 ذو القعدة 1439هـ
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