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قانون رقم ( )29ل�سنة 2015
ب�إن�شاء
مكتب مدينة دبي الذكية

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين العموم يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )30ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2013ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة العليا ملبادرة حتويل دبي �إلى مدينة ذكية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2014بت�شكيل اللجنة التنفيذية ملدينة دبي الذكية وتعديالته،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية رقم ( )29ل�سنة .»2015

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
 :مكتب مدينة دبي الذكية ،املن�ش�أ مبوجب هذا القانون.
املكتب

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :جمل�س �إدارة املكتب.
جمل�س الإدارة
 :مدير عام املكتب.
املدير العام
 :م�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية.
امل�ؤ�س�سة
 :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س وال�سلطات،
اجلهات احلكومية
ومناطق التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة ،مبا فيها مركز دبي
املايل العاملي ،و�أية جهة �أخرى تابعة للحكومة.
اخلدمات امل�شرتكة واملوحدة  :اخلدمات الذكية والتقنية والبنية التحتية التي تت�شارك فيها �أكرث
من جهة حكومية� ،أو قابلة للتطبيق واال�ستفادة منها ب�شكل م�شرتك،
�سواء يتم اقرتاحها من قبل امل�ؤ�س�سة �أو �أي من اجلهات احلكومية.
 :كل ما يدعم حتول الإمارة �إلى مدينة ذكية ،وي�شمل ،البنية
التحول الذكي
التحتية ،اخلدمات الذكية ،البيانات وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات،
واملخ�ص�صات املالية للتحول الذكي.
 :اللجنة العليا ملبادرة حتويل دبي �إلى مدينة ذكية املُ�ش ّكلة مبوجب
اللجنة العليا
القرار رقم ( )2ل�سنة  2013املُ�شار �إليه.
 :اللجنة التنفيذية ملدينة دبي الذكية املُ�ش ّكلة مبوجب القرار رقم ()1
اللجنة التنفيذية
ل�سنة  2014املُ�شار �إليه.
�إن�شاء املكتب
املادة ()3
ُين�ش�أ مبوجب هذا القانون مكتب ُي�س ّمى «مكتب مدينة دبي الذكية» ،يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية
والأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق �أهدافه ،و ُيلحق برئي�س
املجل�س التنفيذي.
مقر املكتب
املادة ()4
يكون املقر الرئي�س للمكتب يف الإمارة ،ويجوز ملجل�س الإدارة فتح فروع للمكتب داخل الإمارة
وخارجها.
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�أهداف املكتب واخت�صا�صاته
املادة ()5
يهدف �إن�شاء املكتب �إلى تعزيز مكانة الإمارة يف جمال التحول �إلى مدينة ذكية ،ويكون له يف �سبيل
ذلك القيام باملهام وال�صالحيات التالية:
 -1ر�سم ال�سيا�سات العامة واخلطط اال�سرتاتيجية واملبادرات على م�ستوى الإمارة فيما يتعلق
بتقنية املعلومات واحلكومة الذكية ،مبا ي�ضمن التحول الذكي وا�ستمرارية الإبداع واالبتكار
يف هذا املجال.
 -2توفري القيادة والتوجيه ،والإ�شراف على عمليات التحول الذكي ،وكل ما يتعلق بتقنية املعلومات
يف الإمارة.
 -3الإ�شراف على تطبيق مبادرات وا�سرتاتيجيات التحول الذكي.
 -4اعتماد املبادرات وامل�شاريع واخلدمات امل�شرتكة واملوحدة التي من �ش�أنها �أن تدعم التحول
الذكي بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية.
 -5عقد ال�شراكات مع اجلهات املعن ّية داخل الإمارة وخارجها ،لغايات تطبيق �أف�ضل املمار�سات
يف جمال التحول الذكي ،ودعم املكتب يف حتقيق الأهداف التي ي�سعى �إليها.
�	-6إقرار خطط وميزانيات مبادرات وم�شاريع التحول الذكي وتقنية املعلومات للجهات احلكومية
بالتن�سيق مع دائرة املالية واجلهات احلكومية املعن ّية.
 -7اقرتاح ومراجعة الت�شريعات التي من �ش�أنها ت�شجيع القطاع العام واخلا�ص على التحول
الذكي.
 -8متكني اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص يف الإمارة من امل�شاركة يف عمليات التحول الذكي.
�	-9إن�شاء و�إدارة قاعدة بيانات مركزية حتتوي على جميع املعلومات الالزمة لتطبيق مبادرات
التحول الذكي ،وتغذيتها مبعلومات اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص ،ب�صورة �سل�سة و�آمنة
جلميع امل�شاركني وامل�ستفيدين.
�	-10إن�شاء بوابة ذكية للتطبيقات الذكية وعمليات التحول الذكي لت�سهيل تطويرها.
 -11و�ضع م�ؤ�شرات الأداء لقيا�س مدى االلتزام بتطبيق ال�سيا�سات العامة واال�سرتاتيجيات
واملبادرات وامل�شاريع واملعايري الداعمة للتحول الذكي.
 -12ا�ستخدام املوارد املتاحة يف الإمارة لدعم عمليات التحول الذكي بالتن�سيق مع اجلهات
احلكومية.
 -13ا�ستحداث اخلدمات الذكية املبتكرة والبنية التحتية وتطويرها ،ومراجعة املقرتحات املق ّدمة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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من اجلهات احلكومية ب�ش�أن ا�ستحداث �أو تطوير اخلدمات الذكية.
�	-14أية مهام �أخرى يراها املكتب الزمة لتمكينه من حتقيق �أهدافه� ،أو يتم تكليفه بها من رئي�س
املجل�س التنفيذي.
جمل�س الإدارة
املادة ()6
يكون للمكتب جمل�س �إدارة يتكون من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة
والكفاءة واالخت�صا�ص ،يتم تعيينهم مبر�سوم ُي�صدره احلاكم ،وتكون مدة الع�ضوية يف جمل�س
الإدارة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()7
�أ -جمل�س الإدارة هو ال�سلطة العليا املخت�صة ب�ش�ؤون املكتب ،ويتولى الإ�شراف على حتقيق
الأهداف وتنفيذ ال�سيا�سات التي �أن�شئ املكتب من �أجلها ،وميار�س ال�سلطات وال�صالحيات
الالزمة لتحقيق �أهدافه ،وله على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للمكتب وخططه اال�سرتاتيجية ،والإ�شراف على تنفيذها.
 -2اعتماد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واملبادرات على م�ستوى الإمارة فيما يتعلق بتقنية
املعلومات والتحول الذكي.
 -3اعتماد الأهداف اال�سرتاتيجية للمكتب ،واملبادرات والربامج وامل�شاريع والدرا�سات
والتو�صيات التي لها عالقة ب�أعمال ون�شاطات املكتب.
 -4اعتماد خطط وبرامج العمل باملكتب ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها ب�شكل �سنوي.
 -5اعتماد اللوائح والقرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املكتب يف النواحي الإدارية واملالية
والف ّنية واملوارد الب�شر ّية.
�	-6إقرار املوازنة ال�سنوية للمكتب وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى اجلهات املخت�صة يف
الإمارة العتمادهما.
املخت�صة يف الإمارة العتماده.
� -7إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب وعر�ضه على اجلهات
ّ
 -8ت�شكيل اللجان وفرق العمل املتخ�ص�صة ،الدائمة وامل�ؤقتة ،وحتديد مهامها و�صالحياتها،
مبا ي�ساهم يف حتقيق �أهداف املكتب.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -9مراجعة تقارير �أداء املكتب و�إبداء املالحظات الالزمة ب�ش�أنها.
�	-10أية مهام �أخرى ذات �صلة ب�أهداف املكتب يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب -ملجل�س الإدارة تفوي�ض �أي من ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
لرئي�س جمل�س الإدارة �أو لأي من �أع�ضائه� ،أو املدير العام ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا
وحم ّدد ًا.
اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()8
�أ -يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرة واحدة على
الأقل كل �شهرين� ،أو كلما دعت احلاجة لذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه على �أن يكون رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه من بينهم.
ب -يتخذ جمل�س الإدارة قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،و ُتد ّون قرارات وتو�صيات جمل�س الإدارة
الأ�صوات ُي ّ
يف حما�ضر ُيو ّقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
ج -يكون ملجل�س الإدارة ُمق ّرر يتم تعيينه من قبل رئي�سه ،يتولى توجيه الدعوة لأع�ضاء جمل�س
الإدارة حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جدول �أعماله ،وحترير حما�ضر اجتماعاته ،ومتابعة
تنفيذ قراراته وتو�صياته ،و�أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه.
اجلهاز التنفيذي للمكتب
املادة ()9
�أ -يتكون اجلهاز التنفيذي للمكتب من مدير عام وعدد من املوظفني الإداريني واملاليني والفنيني.
ب -تتحدد حقوق وواجبات موظفي املكتب والقواعد املتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم مبوجب
نظام خا�ص ب�ش�ؤون املوظفني يعتمده جمل�س الإدارة.
املدير العام
املادة ()10
�أ -يكون للمكتب مدير عام يتم تعيينه مبر�سوم ُي�صدره احلاكم.
ب	-تحُ ّدد احلقوق الوظيفية للمدير العام وفق ًا للقانون رقم ( )8ل�سنة  2013امل�شار �إليه والقرارات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�صادرة مبوجبه.
ج -يكون املدير العام م�س�ؤو ًال مبا�شرة �أمام جمل�س الإدارة عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب
�أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه وما يتم تكليفه به من رئي�س جمل�س الإدارة.
اخت�صا�صات املدير العام
املادة ()11
يتولى املدير العام الإ�شراف على �أعمال ون�شاطات املكتب ،ومتثيله يف عالقاته مع الغري ،ويكون له
يف �سبيل ذلك القيام باملهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للمكتب وخططه اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية ،وعر�ضها على
جمل�س الإدارة العتمادها.
 -2اقرتاح املبادرات والربامج وامل�شاريع والدرا�سات والتو�صيات التي لها عالقة ب�أعمال
ون�شاطات املكتب والتي من �ش�أنها حتقيق �أهدافه ،وعر�ضها على جمل�س الإدارة العتمادها.
 -3تنفيذ ومتابعة القرارات وال�سيا�سات واخلطط والربامج التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
�	-4إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمكتب وح�سابه اخلتامي ،وعر�ضهما على جمل�س الإدارة
لإقرارهما.
 -5رفع التقارير الدورية �إلى جمل�س الإدارة عن ن�شاطات املكتب ،وم�ؤ�شرات الأداء ،وتنفيذ
ال�سيا�سات العامة واال�سرتاتيجيات واملبادرات املعتمدة.
 -6الإ�شراف على الأعمال اليومية للمكتب وعلى العاملني فيه ،وتعيني الكوادر الفنية والإدارية
الالزمة لت�سيري �أعمال املكتب وفق ًا للأنظمة واللوائح الداخلية املعتمدة.
 -7اقرتاح الهيكل التنظيمي للمكتب ،وعر�ضه على جمل�س الإدارة لإقراره.
 -8اقرتاح اللوائح والقرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املكتب يف النواحي الإدارية واملالية
واملوارد الب�شرية والفنية ،ورفعها ملجل�س الإدارة العتمادها.
�	-9أية مهام �أخرى ذات عالقة ب�أهداف ومهام واخت�صا�صات املكتب ،يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها
من جمل�س الإدارة.
املوارد املالية للمكتب
املادة ()12
تتكون املوارد املالية للمكتب مما يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -1الدعم املقرر للمكتب يف املوازنة العامة للحكومة.
�	-2أية موارد �أخرى يقرها جمل�س الإدارة �أو يوافق عليها رئي�س املجل�س التنفيذي.
ح�سابات املكتب و�سنته املالية
املادة ()13
�أُ -يط ّبق املكتب يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته �أ�صول ومبادئ املحا�سبة احلكومية.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للمكتب يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بهذا
القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
التعاون مع املكتب
املادة ()14
على كافة اجلهات احلكومية التعاون التام مع املكتب وم�ساندته يف حتقيق �أهدافه.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()15
ُي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي �أو من ُيف ّو�ضه القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()16
�أُ -تلغى اللجنة العليا ملبادرة حتويل دبي �إلى مدينة ذكية املُ�ش ّكلة مبوجب القراررقم ( )2ل�سنة
 ،2013واللجنة التنفيذية ملدينة دبي الذكية املُ�ش ّكلة مبوجب القرار رقم ( )1ل�سنة 2014
املُ�شار �إليهما.
ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي
ٍ
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ال�سريان والن�شر
املادة ()17
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  26نوفمرب 2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 14صفر 1437هـ
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قانون رقم ( )30ل�سنة 2015
ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية

__________
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�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2009ب�إن�شاء حكومة دبي الذكية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )29ل�سنة  2015ب�إن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�سمى هذا القانون «قانون �إن�شاء م�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية رقم ( )30ل�سنة .»2015

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :مكتب مدينة دبي الذكية.
املكتب
 :م�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية.
امل�ؤ�س�سة
 :حكومة دبي الذكية املُن�ش�أة مبوجب القانون رقم ( )7ل�سنة 2009
الدائرة
املُ�شار �إليه.
 :املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
املدير التنفيذي
اخلدمات امل�شرتكة واملوحدة  :اخلدمات الذكية والتقنية والبنية التحتية التي تت�شارك فيها �أكرث
من جهة حكومية� ،أو قابلة للتطبيق واال�ستفادة منها ب�شكل م�شرتك،
�سواء يتم اقرتاحها من قبل امل�ؤ�س�سة �أو �أي من اجلهات احلكومية.
 :كل ما يدعم حتول الإمارة �إلى مدينة ذكية ،وي�شمل ،البنية
التحول الذكي
التحتية ،اخلدمات الذكية ،البيانات وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات،
واملخ�ص�صات املالية للتحول الذكي.
 :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س وال�سلطات،
اجلهات احلكومية
ومناطق التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة ،مبا فيها مركز دبي
املايل العاملي ،و�أية جهة �أخرى تابعة للحكومة.
�إن�شاء امل�ؤ�س�سة
املادة ()3
ُتن�ش�أ مبوجب هذا القانون م�ؤ�س�سة عامة ت�سمى «م�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية» تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية ،والأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها،
و ُتلحق باملكتب.
مقر امل�ؤ�س�سة
املادة ()4
يكون املقر الرئي�س للم�ؤ�س�سة يف الإمارة ،ويجوز للمكتب فتح فروع للم�ؤ�س�سة داخل الإمارة وخارجها.
�أهداف امل�ؤ�س�سة
املادة ()5
تهدف امل�ؤ�س�سة �إلى امل�ساهمة يف بناء جمتمع املعرفة ،من خالل متيز القطاع احلكومي يف التحول
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الذكي ،وتقدمي خدمات ذكية �إبداعية جلميع فئات املجتمع باالعتماد على كوادر م�ؤهلة و�إجراءات
عمل و�أنظمة تقنية متطورة ،وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
يكون للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،القيام باملهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح اال�سرتاتيجية العامة للحكومة الذكية وعر�ضها على املكتب العتمادها ،ومتابعة
تنفيذها.
 -2الإ�شراف على عمليات التحول الذكي على م�ستوى اجلهات احلكومية.
 -3اقرتاح الإطار الهيكلي وال�سيا�سات واملعايري لإدارة تقنية املعلومات على م�ستوى اجلهات
احلكومية.
 -4توفري اخلدمات الذكية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
عال من التكامل يف الإجراءات احلكومية
 -5اقرتاح املبادرات اال�سرتاتيجية التي حتقق م�ستوى ٍ
وعر�ضها على املكتب العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.
 -6مراجعة خطط وميزانيات اجلهات احلكومية املتعلقة بالتحول الذكي وتقنية املعلومات
واخلدمات الذكية والبنية التحتية ،بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية ،ورفع التو�صيات الالزمة
ب�ش�أنها �إلى املكتب لإقرارها.
 -7اقرتاح الت�شريعات الالزمة لت�سهيل عملية التحول الذكي بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية ،ورفعها
للمكتب لإقرارها.
 -8توفري خدمات نظم معلومات ذات طبيعة م�شرتكة ،مبا يف ذلك نظم املالية ،والعقود
وامل�شرتيات واملخازن ،واملوارد الب�شرية ،و�إدارة امل�شاريع وال�صيانة ،وخدمات الربيد والرتا�سل
الإلكرتوين والأر�شفة ،وبوابة الدفع الذكية والبوابة الذكية ،ونظم الرتابط والتكامل الذكي،
ونظم دعم اتخاذ القرار ،وذلك على م�ستوى اجلهات احلكومية.
 -9توفري خدمات حا�سوبية م�شرتكة و�شبكات موحدة للمعلومات للجهات احلكومية ،والإ�شراف
على ت�شغيلها ،واملحافظة على م�ستوى �أدائها.
 -10التن�سيق والإ�شراف على حمالت التوعية التي ت�ستهدف �شرائح املجتمع املختلفة ،لتعزيز
م�ستوى ا�ستخدام الأنظمة واخلدمات الذكية التي تقدمها احلكومة واجلهات احلكومية
بو�سائل ذكية متطورة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -11تكوين القدرات امل�ؤ�س�سية واملهن ّية املطلوبة لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة ،و�إعداد اخلطط الالزمة
ال�ستقطاب وتطوير وت�أهيل الكفاءات الب�شرية املطلوبة للعمل يف اجلهات احلكومية يف جمال
تقنية املعلومات واحلكومة الذكية.
 -12التوا�صل مع اجلهات احلكومية وتقدمي الدعم الالزم لها لتمكينها من اال�ستفادة الق�صوى
من اخلدمات امل�شرتكة.
اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()7
�أ -يتكون اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة من مدير تنفيذي وعدد من املوظفني الإداريني واملاليني
والفنيني.
ب -ت�سري على موظفي امل�ؤ�س�سة �أحكام قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ()27
ل�سنة  2006وتعديالته.
املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()8
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار ُي�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب	-تحُ ّدد احلقوق الوظيفية للمدير التنفيذي وفق ًا للقانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
ج -يكون املدير التنفيذي م�س�ؤو ًال مبا�شرة �أمام املكتب عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب �أحكام
هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه وما يتم تكليفه به من املكتب.
اخت�صا�صات املدير التنفيذي
املادة ()9
يتولى املدير التنفيذي الإ�شراف على �أعمال امل�ؤ�س�سة وت�سيري �ش�ؤونها ،ومتثيلها �أمام الغري ،و�إ�صدار
القرارات الالزمة لتحقيق �أهدافها ومهامها ،مبا يف ذلك:
 -1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ،وال�سيا�سات املتعلقة
بالتحول الذكي على م�ستوى اجلهات احلكومية ،ومتابعة تنفيذها.
 -2اقرتاح امل�شاريع والربامج واملبادرات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،والإ�شراف على تنفيذها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	-3إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ومتابعة تنفيذهما.
 -4اقرتاح الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة والقرارات واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف
النواحي املالية والإدارية والفنية والإ�شراف على تنفيذها.
 -5الإ�شراف على اجلهاز الإداري للم�ؤ�س�سة و�أعماله اليومية ،و�إ�صدار قرارات تعيني املوظفني
ذوي الكفاءة واالخت�صا�ص فيها.
 -6اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات املتعلقة باخلدمات الذكية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة.
�	-7إعداد التقرير ال�سنوي عن �إجنازات امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها ،وحتقيق نتائج الأداء املطلوبة
للم�ؤ�س�سة وجهازها التنفيذي.
 -8توقيع العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات،
داخل الإمارة �أو خارجها ،ذات العالقة بتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة.
�	-9أية مهام �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من قبل املكتب.
ح�سابات امل�ؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة ()10
�أُ -تط ّبق امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املحا�سبة احلكومية.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للم�ؤ�س�سة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون
وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
املادة ()11
تتكون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
 -1الدعم املقرر للم�ؤ�س�سة يف موازنة املكتب.
 -2الر�سوم وبدل اخلدمات التي ت�ستوفيها امل�ؤ�س�سة.
�	-3أية موارد �أخرى يقرها املكتب.
التعاون مع امل�ؤ�س�سة
املادة ()12
على كافة اجلهات احلكومية التعاون التام مع امل�ؤ�س�سة وم�ساندتها يف حتقيق �أهدافها.
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حلول امل�ؤ�س�سة حمل الدائرة
املادة ()13
اعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا القانون ،حتل امل�ؤ�س�سة حمل الدائرة مبا لها من حقوق وما عليها من
التزامات ،كما ُينقل للم�ؤ�س�سة جميع موظفي الدائرة مع احتفاظهم بحقوقهم املكت�سبة.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()14
ُي�صدر مدير عام املكتب القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()15
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()16
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  26نوفمرب 2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 14صفر 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )37ل�سنة 2015
بت�شكيل
جمل�س �إدارة مكتب مدينة دبي الذكية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )29ل�سنة  2015ب�إن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية،
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 مكتب مدينة دبي الذكية ،من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
رئي�س ًا
			
 -1ال�سيد� /سعيــد حممــد الطايــر
نائب ًا للرئي�س
			
 -2ال�سيد� /أحمد حممد بن حميدان
ع�ضو ًا
			
 -3ال�سيد /حمـد عبيد املن�صوري
ع�ضو ًا
			
 -4ال�سيد /خالـد نا�صر الرزوقـي
ع�ضو ًا
			
 -5ال�سيد /يـو�سـف حمـد ال�شيباين
ع�ضو ًا
 -6د .ع ــائ�شة ب ــطي بن بـ�ش ــر			
ع�ضو ًا
			
 -7ال�سيد /حممــد عبداهلل الزفيــن
ع�ضو ًا
			
 -8ال�سيد /عبـداهلل عــلي املدنــي
ع�ضو ًا
			
 -9ال�سيد /من�صور جمعة بوع�صيبة
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املكتب املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املكتب يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  26نوفمرب 2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 14صفر 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )38ل�سنة 2015
بتعيني
مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين العموم يف
حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )29ل�سنة  2015ب�إن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية،
نر�سم ما يلي:

تعيني املدير العام
املادة ()1
ُتعينّ الدكتورة /عائ�شة بطي بن ب�شر ،مدير ًا عام ًا ملكتب مدينة دبي الذكية.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  26نوفمرب 2015م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 14صفر 1437هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة 2015
بتعيني
م�ساعد ملدير عام مكتب مدينة دبي الذكية
__________

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 ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )29ل�سنة  2015ب�إن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية،
وعلى املر�سوم رقم ( )38ل�سنة  2015بتعيني مدير عام مكتب حكومة دبي الذكية،
قررنا ما يلي:

تعيني م�ساعد املدير العام
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /يون�س عبدالعزيز احلاج حممود �آل نا�صر ،م�ساعد ًا ملدير عام مكتب مدينة دبي
الذكية ،ويمُ نح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام قانون �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني
رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  1دي�سمرب 2015م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 19صفر 1437هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )58ل�سنة 2015
بتعيني
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية
__________

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 ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )30ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�سيد /و�سام الع ّبا�س ح�سني نا�صر لوتاه ،مدير ًا تنفيذي ًا مل�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية،
ويمُ نح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام قانون �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني رقم ()2
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  1دي�سمرب 2015م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 19صفر 1437هـ
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