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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2019ب�ش�أن تنظيم ت�أ�سي�س ال�شركات من قبل اجلهات احلكوم ّيةيف �إمارة دبي.
 مر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2019ب�ش�أن درجات ورواتب وعالوات وبدالت خُوم ّ�ص�صات
ُم ّ
وظفي حكومة دبي.
 مر�سوم رقم ( )3ل�سنة  2019ب�ش�أن نقل ُمبادرة حت ّدي القراءة العربي �إلى مُ� ّؤ�س�سةُمبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العامل ّية.
 مر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �أمناء مُ� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آلمكتوم العامل ّية.
 مر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �إدارة جمل�س دبي ال ِّريا�ضي.قا�ض يف حماكم دبي.
 مر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2019بتعيني ٍقا�ض يف حماكم دبي جلهاز الرقابة املال ّية.
 مر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2019ب�ش�أن �إعارة ٍ مر�سوم رقم ( )8ل�سنة  2019برتقية ُق�ضاة يف حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2019برتقية �أع�ضاء نيابة. -مر�سوم رقم ( )10ل�سنة  2019برتقية رئي�س نيابة.
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املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2019بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س التنفيذي 33رقم ( )57ل�سنة  2016ب�إن�شاء جمل�س دبي لل�شبـاب.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2019ب�إلغاء قرار املجل�س التنفيذي رقم (35 )33ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم قيد مندوبي املُن�ش�آت ال�سياح ّية يف �إمارة دبي.
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مر�سوم رقم ( )1ل�سنة 2019
ب�ش�أن
تنظيم ت�أ�سي�س ال�شركات من قبل اجلهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�شركات التجار ّية وتعديالته،
وعلى 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 ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف �إمارة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير
ّ
ن�شئة واملُ ِّ
نظمة للمناطق ا ُ
حل ّرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
نر�سم ما يلي:

ت�أ�سي�س ال�شركات
املادة ()1
ت�شريع �آخر ،على �أي جهة حكوم ّية تندرج ُموازنتها ال�سنوية �ضمن
ما ورد يف �أي
�أ -على الرغم مِ ّ
ٍ
املُوازنة العا ّمة �أو املُوازنة املُلحقة حلكومة دبي ،ترغب بت�أ�سي�س �أي �شركة مملوكة لها بالكامل
�أو باملُ�شاركة مع الغري� ،أي ًا كان �شكلها القانوين� ،سوا ًء داخل �إمارة دبي �أو خارجها ،ا ُ
حل�صول
على املُوافقة املُ�سبقة من املجل�س التنفيذي لإمارة دبي ،وذلك حتت طائلة ال ُبطالن.
بحكم الفقرة
ب -يتم حتديد ال�ضوابط والإجراءات التي يجب على اجلهات احلكوم ّية امل�شمولة ُ
(�أ) من هذه املادة التق ّيد بها عند تقدمي طلب ت�أ�سي�س �أي �شركة ،مبوجب قرار ي�صدُر يف هذا
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ال�ش�أن عن رئي�س املجل�س التنفيذي بنا ًء على تو�صية دائرة املال ّية.
عدم �سريان املر�سوم
املادة ()2
خت�صة با�ستثمار الأموال احلكوم ّية ُمبوجب الت�شريعات
ال ت�سري �أحكام هذا املر�سوم على اجلهات املُ ّ
ال�سارية ،وكذلك ال�شركات التي يتم ت�أ�سي�سها من قبل �سُ لطات املناطق ا ُ
حل ّرة ومناطق التطوير
اخلا�صة ومركز دبي املايل العاملي.
ّ
ُمتابعة التنفيذ
املادة ()3
اخلا�صة واملناطق ا ُ
حل ّرة،
�شرفة على مناطق التطوير
وال�سلطات املُ ِ
ّ
على دائرة التنمية االقت�صادية ُّ
مبا فيها مركز دبي املايل العامليُ ،ك ٌّل يف جمال اخت�صا�صه ،اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة
ل�ضمان االلتزام ب�أحكام هذا املر�سوم.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()4
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صُ دوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )2ل�سنة 2019
ب�ش�أن
درجات ورواتب وعالوات وبدالت خُ
وم ّ�ص�صات ُم ّ
وظفي حكومة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي،
اخلا�صة ببع�ض اجلهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي،
وعلى �أنظمة املوارد الب�شر ّية
ّ
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.
املجل�س التنفيذي
وال�سلطات
الدائرة
 :الدوائر احلكوم ّية ،والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة ،واملجال�س ُّ
التابعة للحكومة.
 :القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة
القانون
دبي.
املُ ّ
ُ :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن ُموازنة الدائرة ،وي�شمل
وظف
الذكر والأنثى.
ُ :كل من يحمل جن�س ّية الدولة.
املُواطن

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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عائلة املُ ّ
وظف املُواطن  :الزوج وزوجاته و�أوالده دون �سن احلادية والع�شرين.
عائلة املُ ّ
وظف غري املُواطن  :الزوج والزوجة الواحدة وثالثة من �أوالده دون �سن احلادية والع�شرين.
ا�ستمرار العمل بجداول الدرجات والرواتب
املادة ()2
�أ -اعتبار ًا من تاريخ العمل بالقانون ،ي�ستمر العمل بجدول الدرجات والرواتب املُلحق بالقانون
رقم ( )27ل�سنة  2006املُ�شار �إليه بالن�سبة ملُ ّ
وظفي الدوائر الذين كانوا يخ�ضعون لهذا
القانون ،كما ي�ستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب بالن�سبة ملُ ّ
وظفي الدوائر الذين كانوا
خا�صة بهم.
يخ�ضعون لأنظمة موارد ب�شر ّية ّ
ب -يتم تعيني املُ ّ
وظفني ا ُ
جلدُد لدى الدائرة بعد العمل بالقانون وفق ًا جلداول الدرجات والرواتب
املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
ج -ي�ستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وذلك
�إلى حني اعتماد جدول درجات ورواتب جديد بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.

�أ-
.1
.2
ب-

حتديد اال�ستحقاق
املادة ()3
ُيح ّدد ا�ستحقاق املُ ّ
وظف وقت العمل بهذا املر�سوم ،من الدرجة الوظيف ّية والراتب والعالوات
خ�ص�صات املال ّية ال�شهر ّية ،على النحو التايل:
والبدالت و�سائر املُ ّ
الدرجة الوظيفية ذاتها التي ي�شغلها بتاريخ  31دي�سمرب .2018
خ�ص�صات املال ّية الأخرى التي يتقا�ضاها �شهر ّي ًا بتاريخ 31
الراتب والعالوات والبدالت واملُ ّ
دي�سمرب .2018
ال يجوز �إجراء �أي تعديل على ا�ستحقاق املُ ّ
وظف ،من �ش�أنه الرتقية �إلى درجة �أعلى �أو تعديل
راتبه �أو عالواته �أو بدالته �أو خُم ّ�ص�صاته املال ّية ال�شهر ّية ب�شكل يزيد على ما هو محُ ّدد يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة� ،إال بعد اعتماد جدول الدرجات والرواتب املُ�شار �إليه يف الفقرة
(ج) من املادة ( )2من هذا املر�سوم.

بدل تذاكر ال�سفر
املادة ()4
ما ورد يف املادة ( )3من هذا املر�سوم ،يكون ا�ستحقاق املُ ّ
وظف وعائلته لبدل تذاكر
على الرغم مِ ّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سفر ،وفق ًا ملا يلي:
 .1يكون ا�ستحقاق املُ ّ
وظف املُواطن وعائلته لبدل تذاكر ال�سفر يف التاريخ ال�سنوي اللتحاق
املُ ّ
وظف املُواطن بالعمل ،و ُيح ّدد مقدار هذا البدل وفق ًا للجدول التايل:
الدرجة الوظيف ّية
من الدرجة الأولى وحتى
الثالثة ع�شرة
من الدرجة الرابعة ع�شرة
فما فوق

البدل ال�سنوي لتذكرة ال�سفر
�ستحق)
(عن ُكل ُم ِ

�ستحقّون
املُ ِ

 3500درهم ملن تزيد �أعمارهم على (� )12سنة.

املُ ّ
وظف املُواطن وعائلته

 2800درهم ملن يبلغ عمرهم (� )12سنة فما دون.
 12٫500درهم ملن تزيد �أعمارهم على (� )12سنة.

املُ ّ
وظف املُواطن وعائلته

 9500درهم ملن يبلغ عمرهم (� )12سنة فما دون.

 .2يكون ا�ستحقاق املُ ّ
وظف غري املُواطن وعائلته لبدل تذاكر ال�سفر يف التاريخ ال�سنوي اللتحاق
املُ ّ
وظف غري املُواطن بالعمل ،و ُيح ّدد هذا البدل وفق ًا للجدول التايل:
الدرجة الوظيف ّية

�ستحقّون
املُ ِ

درجة ال�سفر

الدرجة الثامنة فما دون

املُ ّ
وظف غري املُواطن فقط

الدرجة ال�سياح ّية

من الدرجة التا�سعة وحتى املُ ّ
وظف غري املُواطن وعائلته

الدرجة ال�سياح ّية

الرابعة ع�شرة
من الدرجة اخلام�سة ع�شرة املُ ّ
وظف غري املُواطن وعائلته

درجة رجال الأعمال

فما فوق

 .3يكون ا�ستحقاق املُ ّ
وظف و�أفراد عائلته الذي لي�س لديه وجهة �سفر محُ ّددة لبدل تذاكر ال�سفر
يف التاريخ ال�سنوي اللتحاق املُ ّ
وظف بالعمل ،و ُيح ّدد مقدار هذا البدل وفق ًا للجدول التايل:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الدرجة الوظيف ّية

�ستحقّون
املُ ِ

البدل ال�سنوي لتذكرة ال�سفر
�ستحق)
(عن ُكل ُم ِ

الدرجة الثامنة فما دون

املُ ّ
وظف وزوجه فقط

 1000درهم

من الدرجة التا�سعة وحتى املُ ّ
وظف وزوجه وثالثة من  1500درهم ملن تزيد �أعمارهم على (� )12سنة.
الثالثة ع�شرة

�أوالده دون �سن احلادية  1000درهم ملن يبلغ عمرهم (� )12سنة فما دون.
والع�شرين

من الدرجة الرابعة ع�شرة املُ ّ
وظف وزوجه وثالثة من  4500درهم ملن تزيد �أعمارهم على (� )12سنة.
فما فوق

�أوالده دون �سن احلادية  3000درهم ملن يبلغ عمرهم (� )12سنة فما دون.
والع�شرين

ُ .4ي�شرتط �أال تزيد القيمة الإجمال ّية لبدل تذاكر ال�سفر املُ�ستح ّقة لل ُم ّ
وظف املُواطن وعائلته على
( )100٫000مئة �ألف درهم �سنوي ًا ،و�أال تزيد بالن�سبة لل ُم ّ
وظف غري املُواطن وعائلته وكذلك
املُ ّ
وظف و�أفراد عائلته الذي لي�س لديه وجهة �سفر محُ ّددة على ( )62٫500اثنني و�ستني �ألف
وخم�سمئة درهم �سنوي ًا.
 .5يحق لل ُم ّ
وظف املُواطن ا ُ
حل�صول على قيمة بدل تذاكر ال�سفر املُ�ستح ّقة له ولعائلته بغ�ض
النظر ع ّما �إذا كان �س ُي�سافر بها �أم ال.
 .6يكون ا�ستحقاق بدل تذاكر ال�سفر لل ُم ّ
وظف غري املُواطن ولعائلته املُقيمة معه يف الدولة نقد ًا
بغ�ض النظر عما �إذا كان �س ُي�سافر بها �أم ال ،وذلك �إلى الدولة التي يحمل جن�س ّيتها عند
التعا ُقد �أو �أقرب مطار �إليها ،حتى ولو ح�صل بعد ذلك على جن�س ّية دولة �أخرى ،و ُيحت�سب
خت�صة
مقدار بدل تذاكر ال�سفر يف هذه احلالة على �أ�سا�س ال�سعر املُعتمد من قبل اجلهات املُ ّ
يف هذا ال�ش�أن.
 .7يجوز لل ُم ّ
وظف احل�صول على قيمة بدل تذاكر ال�سفر املُ�ستح ّقة له ولعائلته قبل �شهرين على
الأكرث ،فيما �إذا كان ينوي ال�سفر بها يف �إجازة دور ّية ال تقل ُم ّدتها على ( )5خم�سة �أ ّيام
عمل.
 .8ال يجوز املُطالبة بقيمة بدل تذاكر ال�سفر ،ما مل يُكمِ ل املُ ّ
وظف �سنة كاملة يف خدمة الدائرة.
�	.9إذا كان املُ ّ
وظف وزوجه يعمالن لدى �أي دائرة يف احلكومة ،وي�ستحق ُكل ِمن ُهما تذاكر �سفر،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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فتُمنح قيمة هذه التذاكر ل�صاحب اال�ستحقاق الأعلى.
 .10يف حال مت �صرف بدل تذاكر ال�سفر لل ُم ّ
وظف قبل موعد ا�ستحقاقه ال�سنوي ب�شهرين على
الأكرث بنا ًء على طلبه قبل تاريخ العمل بهذا املر�سوم ،ف�إ ّنه ال ي�ستحق �صرف �أي ُفروقات له
عن ذلك البدل عند تاريخ موعد ا�ستحقاقه ال�سنوي.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()5
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املواف ـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

1/15/19 12:36 PM

11

العدد ( - )٤44ال�سنة ( 11 - )53جمادى الأولى 14٤٠هـ  -املوافق  17يناير 2019م

Issue 444 Pages.indd 11

مر�سوم رقم ( )3ل�سنة 2019
ب�ش�أن
حتدي القراءة العربي
نقل ُمبادرة ّ
�إلى ُم� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العامل ّية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء مُ� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العامل ّية،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2016ب�إن�شاء مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نر�سم ما يلي:

نقل املُبادرة
املادة ()1
�أُ -تنقل ُمبادرة حت ّدي القراءة العربي بتاريخ العمل بهذا املر�سوم من مكتبة حممد بن را�شد �آل
مكتوم �إلى مُ� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العامل ّية.
ب -حتل مُ� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العامل ّية حمل مكتبة حممد بن را�شد �آل
مكتوم مبا لها يف ُمبادرة حت ّدي القراءة العربي من ُحقوق وما عليها من التزامات.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صُ دوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )4ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �أمناء ُم� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العامل ّية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء مُ� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العامل ّية ،و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «املُ� ّؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء مُ� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العامل ّية،
نر�سم 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�ستناُ ،
� -1سمو ال�شيخ حمـدان بن حممد بن را�شد �آل مكتـوم
� -2سمو ال�شيخ مكتـوم بن حممد بن را�شد �آل مكتــوم
� -3صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيـا بنـت احل�سيــن
� -4سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتـوم
� -5سمو ال�شيخ �أحمــد بن حممـد بن را�شد �آل مكتــوم
� -6سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
�	-7أمني عام املُ� ّؤ�س�سة
 -8رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العطاء
 -9رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم
 -10رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث يف
املجاالت الطبية

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

 -11رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة نور دبي
 -12رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات
 -13رئي�س جمل�س �أمناء جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع
ع�ضو ًا
الريا�ضي
 -14نائب رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
ع�ضو ًا
اخلريية والإن�سانية
ع�ضو ًا
 -15نائب رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة بنك الإمارات للطعام
ع�ضو ًا
�	-16أمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي
ع�ضو ًا
�	-17أمني عام جائزة ال�صحافة العربية
ع�ضو ًا
 -18الأمني العام املُ�ساعد للم� ّؤ�س�سة
ع�ضو ًا
 -19الع�ضو املنتدب للمعهد الدويل للت�سامح
ع�ضو ًا
 -20املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة
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 ِّ
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صُ دوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )5ل�سنة 2019
بت�شكيل
الريا�ضي
جمل�س �إدارة جمل�س دبي ِّ
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي ال ِّريا�ضي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )46ل�سنة  2014بت�شكيل جمل�س �إدارة جمل�س دبي ال ِّريا�ضي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة جمل�س دبي ال ِّريا�ضي برئا�سة �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
وع�ضو ّية ُكل من:
�آل مكتومُ ،
نائب ًا للرئي�س
 .1ال�س ّيد /مطـر حمم ــد الطايـ ــر
ع�ضو ًا
 .2قائـ ــد عــام �شرطـ ــة دب ـ ــي
ع�ضو ًا
 .3مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شر ّية يف دبي
ع�ضو ًا
 .4ال�س ّيد /علي حممـ ــد بوج�سيــم
ع�ضو ًا
 .5ال�س ّيد� /سعيــد حمم ــد ح ــارب
ع�ضو ًا
 .6ال�س ّيد� /أحم ــد حممد ال�شعف ــار
ع�ضو ًا
 .7ال�س ّيد /حممـ ــد علي الكم ــايل
ع�ضو ًا
 .8ال�س ّيدة /موزة �سعيــد املـ ــري
ع�ضو ًا
 .9ال�س ّيدة /مريـم �أحمــد احلمـادي
ع�ضو ًا
 .10ال�س ّيدة /ملياء عبد العزيز خان
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 �إدارة جمل�س دبي ال ِّريا�ضي 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
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال
�إدارة جمل�س دبي ال ِّريا�ضي يف �أداء ِّ
عنهم.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صُ دوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املواف ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )6ل�سنة 2019
بتعيني
قا�ض يف حماكم دبي
ٍ

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة غري املُواطنني يف �إمارة
دبي،
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني القا�ضي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد� /أحمد ن�صر حممد ن�صر ،قا�ضي ًا يف املحاكم االبتدائ ّية ،مُوينح الراتب ال�شهري
خ�ص�صات املال ّية لبداية مربوط قا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول
واملُ ّ
رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة غري املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  29نوفمرب  ،2018و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املواف ـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )7ل�سنة 2019
ب�ش�أن
قا�ض يف حماكم دبي جلهاز الرقابة املال ّية
�إعارة ٍ
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املال ّية،
قا�ض يف حماكم دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2019بتعيني ٍ
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

�إعارة القا�ضي
املادة ()1
ُيعار القا�ضي� /أحمد ن�صر حممد ن�صر ،من حماكم دبي �إلى جهاز الرقابة املال ّية ،ملُ ّدة �سنة
واحدة جُت ّدد تلقائ ّي ًا ،على �أن يتح ّمل جهاز الرقابة املال ّية راتب القا�ضي املُعار وكا ّفة ُم�ستح ّقاته
الوظيف ّية طوال فرتة الإعارة.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  29نوفمرب  ،2018و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )8ل�سنة 2019
برتقية
ُق�ضـاة يف حماكم دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني يف �إمارة دبي
وتعديالتها،
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

ترقية ُق�ضاة التمييز
املادة ()1
ُير ّقى ُق�ضاة التمييز التالية �أ�سما�ؤهم:
�	.1أحمد عبداهلل حممد ح�سني.
 .2عمر يون�س �سعيد جعرور.
�	.3أحمد �إبراهيم �سيف عبيد.
 .4بطي �سلطان بطي ال�شام�سي.
�إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لقا�ضي متييز �أول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول
درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009املُ�شار
�إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ترقية ُق�ضاة اال�ستئناف الأُول
املادة ()2
ُير ّقى ُق�ضاة اال�ستئناف «الأُول» التالية �أ�سما�ؤهم:
� .1صالح حممد �صالح الكندي.
 .2حممد مبارك عبيد ال�سبو�سى.
 .3را�شد حممد خالد ال�سمريي.
� .4سعيد �سامل عبيد بن �صرم.
� .5سعيد هالل حميد الزعابي.
 .6د� .سيف �أحمد علي احلداد احلازمي.
 .7جمال �سامل �سعيد اجلابري.
 .8د .جا�سم حممد علي عبداهلل احلو�سني.
 .9حممد �سعيد �صالح مقرم.
 .10حممد جا�سم حممد ال�شام�سي.
 .11د .خليل �إبراهيم حممد �إبراهيم.
 .12علي عبداهلل علي الذباحي.
 .13خالد يحيى طاهر احلو�سني.
 .14ح�سن را�شد �سعيد احليمر.
 .15د .نعيم عبدالعزيز �سامل الكثريي.
 .16د� .أحمد ح�سن حممد املطوع.
 .17د .جمال ح�سني �أحمد ال�سميطي.
 .18د .عبداهلل �سيف عبداهلل ال�شام�سي.
 .19د .علي ح�سن �إبراهيم كلداري.
 .20من�صور حممد �شريف العو�ضي.
 .21عمر حممد مريان حممد.
 .22حممد ماجد حممد بالعبد.
� .23شهاب �أحمد حممد ال�شحي.
 .24عادل �أحمد حممد اجل�سمي.
 .25عبدالرحمن حممد عبدالرحمن العو�ضي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .26حممد �أحمد را�شد عبداهلل النعيمي.
 .27طارق يعقوب يو�سف �أحمد اخلياط.
�إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لقا�ضي متييز ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول
درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009املُ�شار
�إليهما.
ترقية ُق�ضاة اال�ستئناف
املادة ()3
ُير ّقى ُق�ضاة اال�ستئناف التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1عبداهلل �سعيد مطر بن الحج الفال�سي.
 .2جا�سم حممد �إبراهيم البلو�شي.
 .3حامد عبدالرحمن فلكناز حممد �شريف فلكناز.
 .4فهد را�شد بطي ال�شام�سي.
 .5عمر عبدالعزيز �أمر اهلل كرم�ستجي.
� .6سامل خادم �سرور املع�صم.
 .7بدر عي�سى حممد ال�سمت.
 .8عبداللطيف حممد علي �سلطان العلماء.
 .9عبداهلل �أحمد علي الكيتوب.
 .10بدر �أحمد حممد اجل�سمي.
�	.11أيوب علي حامت حممد مال �أهلي.
� .12سامل حممد �سامل القايدي.
 .13حممد عبا�س �صالح ح�سني الرئي�سي.
�	.14أحمد عبدالواحد �أحمد حممد �آل علي.
�إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لقا�ضي ا�ستئناف �أول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة ،2009
وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة 2009
املُ�شار �إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ترقية ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية الأُول
املادة ()4
ُير ّقى ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية «الأُول» التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1ابت�سام علي را�شد �سيف بدواوي.
 .2عبدالرحمن نا�صر عبدالكرمي العمادي.
 .3خالد مبارك غامن كن�شام.
 .4جمال حمد عبيد ال�شحي.
�	.5أحمد ثابت حممد العامري.
� .6شيخة حمد عبيد الغفلي.
 .7خالد عبيد حميد املن�صوري.
 .8فاطمة �إ�سماعيل حممد حممود.
 .9جا�سم حممد �إبراهيم الزرعوين.
�إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقا�ضي ا�ستئناف ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول
درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009املُ�شار
�إليهما.
ترقية ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية
املادة ()5
ُير ّقى ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1حممد علي حممد �أحمد البناي.
 .2بدر حممد خالد مانع ال�سمريي.
 .3د .خولة علي عبداهلل العبدويل.
 .4عجيل عبداهلل را�شد عبداهلل مانع املهريي.
 .5حممد �أحمد مراد �أحمد احلجاج.
 .6علي �سيف عبداهلل �سيف ال�شام�سي.
 .7حميد دروي�ش حممد علي ال�شحي.
 .8حممد دروي�ش حممد م�صبح �أحمد.
� .9سعيد مالك �أحمد مالك بن �شاهني ال�شحي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إلى بداية مربوط الدرجة اخلام�سة لقا�ضي ابتدائي �أ ّول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة ،2009
وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة 2009
املُ�شار �إليهما.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()6
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )9ل�سنة 2019
برتقية
�أع�ضاء نيابة

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )3ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء النيابة العا ّمة املُواطنني يف
�إمارة دبي،
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

ترقية املُحامني العا ّمني
املادة ()1
ُير ّقى املُحامني العا ّمني التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1حممد علي ر�ستم بوعبداهلل.
 .2حمد جمعه بالل اخلاليف.
�	.3إ�سماعيل �أحمد حممد مليح.
 .4علي ح�سن عبداهلل املرزوقي.
� .5سامي �سامل حممد ال�شام�سي.
 .6د .علي حميد علي بن خامت.
 .7وليد علي خليفة الفقاعي.
 .8يو�سف حممد فوالد ح�سن فوالد.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.9إ�سماعيل علي ح�سن مدين.
� .10صالح حممد علي بوفرو�شه الفال�سي.
�إلى بداية مربوط الدرجة الأولى ملُحامي عام �أ ّول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول
درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء النيابة العا ّمة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )3ل�سنة
 2009املُ�شار �إليهما.
ترقية ُر�ؤ�ساء النيابة الأُول
املادة ()2
ُير ّقى رُ�ؤ�ساء النيابة «الأُول» التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1خالد �أمني عبدالرحيم الزرعوين.
 .2وليد حممد عبدالرحمن البناي.
 .3عي�سى حممد �سبت حممد.
 .4يون�س ح�سني حممد البلو�شي.
 .5د .حممد ح�سني �أحمد بن علي احلمادي.
 .6حممد ح�سن عبدالرحيم عبداهلل.
�	.7أحمد حممد مال اهلل احلمادي.
 .8عبد الرحمن حممد را�شد نا�صر املعمري.
 .9د .ح�سني علي حممد الناعور النقبي.
 .10حممد علي �سعيد خلف النقبي.
 .11خالد �سامل عامر العلوي.
�إلى بداية مربوط الدرجة الثانية ملُحامي عام ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول درجات
ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء النيابة العامة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )3ل�سنة  2009املُ�شار
�إليهما.
ترقية ُر�ؤ�ساء النيابة
املادة ()3
ُير ّقى رُ�ؤ�ساء النيابة التالية �أ�سما�ؤهم:
�	.1أحمد مراد �أحمد.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .2في�صل عبدامللك م�صطفى �أهلي.
�	.3أحمد عي�سى ح�سن العظب املطرو�شي.
 .4د .علي حممد علي احلو�سني.
 .5حممد �شريف عبداهلل �آل علي.
 .6د .حممد �سليمان حممد احلمادي.
� .7سامل �أحمد �سعيد بن خادم.
� .8شهاب �أحمد حممد �صالح.
 .9يو�سف حممد عبداهلل حاجوين الزرعوين.
 .10طارق �أحمد حممد البلو�شي.
 .11علي حممد عبداهلل ق�سوم النقبي.
 .12حممد عبداهلل حممد زكريا �آل علي.
 .13من�صور عبداهلل عبدالرحمن املحمد.
 .14نبيل �أحمد را�شد اخلدمي.
 .15يعقوب يو�سف احلمادي.
 .16خليفة ها�شم حممود الدرمكي.
 .17د .خالد علي �صالح اجلنيبي.
 .18حممد عامر عمر كده.
 .19عبداهلل حممد عبداهلل �أهلي.
 .20خالد حممد �صالح اجل�سمي.
 .21فهد عبدالعزيز الزرعوين.
�إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لرئي�س نيابة �أ ّول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول
درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء النيابة العا ّمة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )3ل�سنة
 2009املُ�شار �إليهما.
�ساعدين
ترقية ُر�ؤ�ساء النيابة املُ ِ
املادة ()4
�ساعدين التالية �أ�سما�ؤهم:
ُير ّقى رُ�ؤ�ساء النيابة املُ ِ
 .1عبداهلل �سلطان حممد �سلطان ال�شريف.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.2أحمد عبداهلل �أحمد حممد العطار.
 .3د .وليد ح�سن جا�سم حممد احلو�سني.
 .4د .عبداهلل علي بيك حممد املازم.
 .5خلفان حممد خلفان الريوان ال�شام�سي.
 .6حممد عبدالعزيز عبداهلل عزيز �آل عمر.
 .7خمي�س �سعيد خمي�س عبيد �آل �سعد.
 .8طارق �أحمد را�شد �أحمد �أبو�سهم النقبي.
� .9شعيب علي حامت حممد �أهلي.
 .10د .حممد �سامل �أحمد �سيف الكيومي.
 .11خالد �أحمد عبداهلل حمد العامري.
 .12عبداهلل حممد �أحمد عبداهلل �آل علي.
 .13عمار حممد عبداهلل حممد املرزوقي.
 .14عادل خليفة عبيد حممد احلمودي.
 .15حممد حمد ح�سن رقيط.
 .16عمار �أحمد حممد �أحمد ظنحاين.
�إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لرئي�س نيابة ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول
درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء النيابة العا ّمة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )3ل�سنة
 2009املُ�شار �إليهما.
ترقية وكالء النيابة الأُول
املادة ()5
ُيرقى وكالء النيابة «الأُول» التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1عبد الرحمن نا�صر ح�سن �إبراهيم.
�	.2أحمد �إبراهيم علي احلمادي.
 .3عي�سى ح�سن عبداهلل نا�صر.
 .4يو�سف �أمني عبدالرحمن العلي.
 .5حممد ح�سن حممد �آل علي.
� .6سعيد علي نقيب عبداهلل.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .7حممد دروي�ش حممد ال�شحي.
 .8را�شد عبيد �إبراهيم الغمال�سي.
 .9نهري فاروق عبداهلل احلبي�شي.
 .10مبارك ح�سن �سامل الوحداين.
 .11في�صل حممد �إبراهيم احللو.
 .12فهد عبدالكرمي مبارك ها�شل.
�	.13أحمد �إبراهيم عبداهلل علي.
 .14فهد �سيف �إبراهيم حممد بن طوق.
 .15علي حممد خلف �سعيد.
�	.16أحمد يو�سف جمعة �آل علي.
 .17نا�صر حممد نا�صر املعمري.
�	.18إ�سماعيل �إبراهيم �أحمد بو�شرين.
 .19ماجد عبدالرحيم عبداهلل املال.
� .20سلطان �سيف �إبراهيم حممد بن طوق.
 .21مكتوم عبيد علي ال�شام�سي.
 .22نا�صر �سعيد حممد �أحمد املحرزي.
 .23علي حممد �سامل املال ال�سويدي.
 .24را�شد ح�سن �أحمد البنا.
 .25عثمان حممد ح�سن املرزوقي.
 .26خالد ح�سن حممد املطوع.
�	.27أحمد حممد ح�سن متيم.
�ساعد ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة ،2009
�إلى بداية مربوط الدرجة اخلام�سة لرئي�س نيابة ُم ِ
وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء النيابة العا ّمة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ()3
ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
ترقية وكالء النيابة
املادة ()6
ُيرقى وكالء النيابة التالية �أ�سما�ؤهم:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .1ميرتا �إبراهيم عبداهلل مدين.
 .2خالد عبداهلل �أحمد علي حممد حمادي.
 .3م�صعب �سامل علي حممد مطر احلو�سني.
� .4صالح �أحمد حممد �صالح ال�شحي.
 .5خالد علي حممد عبيد القطامي ال�سويدي.
 .6مرمي ح�سن خلف حممد احلو�سني.
 .7نوره خادم �سرور املع�صم.
 .8عبداهلل �صالح حممد عبداهلل رئي�سي.
� .9سامل حممد خليفة عبداهلل املرر.
 .10را�شد عبداهلل عبدالرزاق علي العو�ضي.
 .11منال حممد جمعة عبدالرحمن القطان املالكي.
 .12ميثاء �إبراهيم حممد يو�سف.
 .13نورة �إبراهيم الرئي�سي.
 .14حمد علي حممد علي العلي.
 .15وليد عبداهلل �أحمد حم�سن العامري.
 .16حميد حممد �سامل حميد بو�صبوع ال�شام�سي.
 .17نا�صر حممد عي�سى حممد احللو.
 .18عي�سى جمعة عبيد خمي�س بن عابد املهريي.
 .19عادل عبدالعزيز �أحمد �صالح علي الرادمي.
�إلى بداية مربوط الدرجة ال�ساد�سة لوكيل نيابة �أ ّول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول
درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء النيابة العا ّمة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )3ل�سنة
 2009املُ�شار �إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()7
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )10ل�سنة 2019
برتقية
رئي�س نيابة

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2011بتعيني رئي�س نيابة بالنيابة العا ّمة،
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

الرتقية
املادة ()1
ُير ّقى رئي�س النيابة د .بكري عبداهلل ح�سن ال�سيد� ،إلى درجة حمامي عام بالنيابة العا ّمة.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

1/15/19 12:36 PM

32

العدد ( - )٤44ال�سنة ( 11 - )53جمادى الأولى 14٤٠هـ  -املوافق  17يناير 2019م

Issue 444 Pages.indd 32

قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة 2019
بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة 2016
ب�إن�شاء
جملـ�س دبي لل�شباب
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2016ب�إن�شاء جمل�س دبي لل�شباب،
قررنا ما يلي:

املادة املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )5من قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،الن�ص
التايل:
ت�شكيل املجل�س
املادة ()5
ُي�ش ّكل املجل�س من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء ال يقل عددهم عن (� )7سبعة �أع�ضاء،
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي ،ملُ ّدة �سنة واحدة
مبن فيهم الرئي�س ونائبه ،يتم تعيينهم بقرار ُي ِ
قابلة للتجديد.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من  17نوفمرب  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة 2019
ب�إلغاء قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة 2012
ب�ش�أن
تنظيم قيد مندوبي املُن�ش�آت ال�سياح ّية يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1997بت�أ�سي�س دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم قيد مندوبي املُن�ش�آت ال�سياح ّية
يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

�إلغاء القرار
املادة ()1
ُيلغى مبوجب هذا القرار ،قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم قيد مندوبي
املُن�ش�آت ال�سياح ّية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صُ دوره ،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  7يناير  2019م
املواف ـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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