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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
5

قوانني
 قانون رقم ( )31ل�سنة  2015ب�إ�صدار املوازنة العامة لدوائر حكومة دبي لل�سنة املالية 5.2016
 قانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.٩
 قانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية١٣ .مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية. مر�سوم رقم ( )40ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة �صندوق دبي للدعم املايل. مر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد�آل مكتوم العاملية.
 مر�سوم رقم ( )42ل�سنة  2015بتعيني �أمني عام م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آلمكتوم العاملية.
 مر�سوم رقم ( )43ل�سنة  2015بتعيني �أمني عام م�ساعد مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بنرا�شد �آل مكتوم العاملية.
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قانون رقم ( )31ل�سنة 2015
ب�إ�صدار
املوازنة العامة لدوائر حكومة دبي لل�سنة املالية 2016
__________

حاكم دبي
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  1995ب�ش�أن النظام املايل للدوائر احلكومية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2007بت�شكيل اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية يف �إمارة دبي وتعديالته،
ُن�صدر القانون التايل:

تقديرات املوازنة العامة
املادة ()1
�أُ -تق ّدر نفقات املوازنة العامة لدوائر حكومة دبي لل�سنة املالية  2016مببلغ
(� )46.100.000.000ستة و�أربعون مليار ًا ومئة مليون درهم.
بُ -تق ّدر �إيرادات املوازنة العامة لدوائر حكومة دبي لل�سنة املالية  2016مببلغ
(� )46.100.000.000ستة و�أربعون مليار ًا ومئة مليون درهم.
توزيع النفقات والإيرادات التقديرية
املادة ()2
تتوزع النفقات والإيرادات التقديرية لل�سنة املالية  2016وفق ًا ملا هو مبينّ يف اجلدول املُلحق بهذا
القانون.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/28/15 1:10 PM

5

العدد ( - )395ال�سنة ( 20 - )49ربيع الأول 143٧هـ  -املوافق  31دي�سمرب 201٥م

Issue 395 Pages.indd 5

التزامات اجلهات احلكومية
املادة ()3
على اجلهات احلكومية اخلا�ضعة للموازنة العامة االلتزام بالقواعد وال�ضوابط املتعلقة باملجاالت
التالية:
�أو ًال :الرواتب والأجور:
 -1عدم جتاوز الأعداد املحددة للوظائف يف املوازنة املعتمدة للجهة احلكومية.
 -2عدم جتاوز املخ�ص�صات املالية املحددة للوظائف يف املوازنة املعتمدة للجهة احلكومية.
 -3االلتزام ب�أحكام قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي ُ
امل�شار �إليه والت�شريعات املنظمة
للموارد الب�شرية لدى بع�ض اجلهات احلكومية والقرارات ال�صادرة عن رئي�س املجل�س
التنفيذي وذلك يف كل ما يتعلق بالرتقيات ،واملكاف�آت ،والعالوات ،وعدم جتاوز راتب املوظف
نهاية مربوط الدرجة التي ي�شغلها.
 -4التن�سيق مع دائرة املالية عند تعديل �سلم درجات ورواتب املوظفني وعالواتهم ومكاف�آتهم
وامتيازاتهم الوظيفية وذلك بالن�سبة للجهات احلكومية التي ال تخ�ضع لقانون �إدارة املوارد
الب�شرية حلكومة دبي امل�شار �إليه.
 -5عدم �صرف بدل �سكن �أو ا�ستئجار �سكن للموظف �إال يف احلاالت الق�صوى ،وللموظف الذي
تتطلب وظيفته �ضرورة تواجده بالقرب من مكان عمله ،على �أن ال تتجاوز القيمة الإيجارية
للم�سكن وما هو متوجب ا�ستقطاعه من املوظف املبالغ التي ي�صدر بتحديدها قرار من مدير
عام دائرة املالية.
ثاني ًا :النفقات الت�شغيلية:
 -1عدم املغاالة يف اقتناء الأ�صول الثابتة ،و�إجراء درا�سات اجلدوى القتناء هذه الأ�صول.
 -2عدم الدخول يف التزامات طويلة الأجل �إال بعد التن�سيق مع دائرة املالية.
ثالث ًا :امل�شروعات الإن�شائية:
 -1عدم �إجراء �أي تعديالت ذات �أثر مايل على امل�شروعات الإن�شائية �إال بعد احل�صول على
موافقة دائرة املالية امل�سبقة على ذلك.
 -2عدم اعتماد �أي م�شروعات �إن�شائية خارج نطاق املوازنة املعتمدة.
رابع ًا� :أحكام عامة:
 -1عدم جتاوز االعتمادات املالية املقررة للجهة احلكومية مبوجب هذا القانون.
 -2االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )7ل�سنة  1995املُ�شار �إليه عند تنفيذ املوازنة املعتمدة للجهة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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-4
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-6

احلكومية وعلى وجه اخل�صو�ص نقل املخ�ص�صات من باب �إلى باب.
االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )6ل�سنة  1997املُ�شار �إليه وذلك فيما يتعلق ب�إجراء الأوامر
التغيريية.
االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )35ل�سنة  2009املُ�شار �إليه وذلك فيما يتعلق باملوازنات
امللحقة وامل�ستقلة.
عدم طلب �أية اعتمادات �إ�ضافية �إال بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون،
وذلك مبوجب طلب خطي معزز ًا بالأ�سباب املوجبة ُيقدم لدائرة املالية ،لتتولى درا�سته
و�إ�صدار القرار املنا�سب ب�ش�أنه ،وفق ًا للإجراءات التي تعتمدها اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية
يف هذا ال�ش�أن.
تنفيذ االرتباطات املالية التي متت خالل ال�سنة املالية  2015من وفورات موازنة ال�سنة املالية
� ،2016شريطة �أن تكون هذه االرتباطات قد متت وفق ًا للموازنة املعتمدة للجهة احلكومية.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()4
ُي�صدر مدير عام دائرة املالية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()5
ُيعمل بهذا القانون اعتبار ًا من  1يناير  2016وحتى  31دي�سمرب  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  27دي�سمرب  2015م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1٦ربيع الأول  1437هـ
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جدول
بتوزيع النفقات والإيرادات املقدرة لل�سنة املالية 2016
املوازنة املعتمدة
(باملليون درهم)

البيان

الن�سبة
املئوية

�أو ًال :النفقات املقدرة

الرواتب والأجور

16.762

%36

امل�صروفات العمومية والإدارية واملنح والدعم

18.760

%41

امل�صروفات الر�أ�سمالية

1.651

%4

امل�شروعات الإن�شائية

6.380

%14

�سداد االلتزامات والفوائد البنكية

2.547

%5

�إجمايل النفقات املتوقعة

46.100

%100

ثاني ًا :الإيرادات املقدرة

الإيرادات ال�ضريبية

8.550

%19

الإيرادات غري ال�ضريبية (الر�سوم والغرامات)

34.075

%74

500

%1

�إيرادات النفط

2.975

%6

�إجمايل الإيرادات املتوقعة

46.100

%100

عوائد اال�ستثمارات احلكومية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )32ل�سنة 2015
ب�ش�أن
اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014ب�ش�أن اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة  2014ب�ش�أن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا
للت�شريعات يف �إمارة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�سمى هذا القانون «قانون اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي رقم ( )32ل�سنة .»2015

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّ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
اجلهة احلكومية  :الدوائر احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،وال�سلطات واملجال�س التابعة
للحكومة وما يف حكمها.
اللجنة العليا  :اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي.
الأمانة العامة  :الأمانة العامة للجنة العليا.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اجلريدة الر�سمية  :اجلريدة الر�سمية للحكومة ،التي تن�شر فيها الت�شريعات املحلية للإمارة،
واالتفاقيات والإعالنات و�أية وثيقة �أخرى يتقرر ن�شرها فيها بقرار من ال�سلطة
املخت�صة �أو اللجنة العليا.
 :ت�شمل القوانني واملرا�سيم والأوامر والأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات
الت�شريعات
وما يف حكمها ال�صادرة عن ال�سلطات املخت�صة على م�ستوى احلكومة واجلهات
احلكومية.
القرارات التنظيمية  :ت�شمل القرارات واللوائح والتعليمات والأدلة وما يف حكمها التي ت�صدر عن
ال�سلطة املخت�صة لدى اجلهات احلكومية ،التي تقرر اللجنة العليا ن�شرها
يف اجلريدة الر�سمية وتت�ضمن قواعد عامة جمردة تطبق على الأفراد �أو
ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أو �أي كيان �آخر وال ت�شمل القرارات الإدارية الفردية.
نطاق التطبيق
املادة ()3
ُتطبق �أحكام هذا القانون على اجلريدة الر�سمية التي ت�صدر عن اللجنة العليا.
لغة اجلريدة الر�سمية
املادة ()4
ت�صدر اجلريدة الر�سمية باللغة العربية ،ويجوز ن�شر ترجمة بع�ض ما ُين�شر فيها بلغة �أجنبية
ل�ضرورة ُتقدرها اللجنة العليا.
�إدارة اجلريدة الر�سمية
املادة ()5
تتولى الأمانة العامة مهمة الإ�شراف على �إدارة اجلريدة الر�سمية وموقعها الإلكرتوين ،و�إ�صدار
القرارات الالزمة لكيفية حتريرها وطباعتها ومواعيد �إ�صدارها وتوزيعها ورقي ًا و�إلكرتوني ًا
وحتميلها عرب التطبيقات الذكية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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حجية الن�شر
املادة ()6
ُيعترب الت�شريع الذي ي�صدر بعد العمل بهذا القانون معلوم ًا و ُم ِلزم ًا للكافة يف الإمارة ،وواجب العمل
به بعد ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره ،ما مل ُي َن�ص على تاريخ �آخر يف الت�شريع ذاته.
التزامات اجلهات احلكومية
املادة ()7
على جميع اجلهات احلكومية تزويد الأمانة العامة بن�سخ عن كافة القرارات التنظيمية ال�صادرة
عنها لأغرا�ض الن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،واحلفظ والتوثيق.
اال�شرتاكات والإهداء
املادة ()8
�أ	-تحُ دِّ د اللجنة العليا بدل اال�شرتاك يف اجلريدة الر�سمية ،وكذلك اجلهات التي تقدم لها
اجلريدة الر�سمية ك�إهداء.
بُ -يتاح للكافة وبدون مقابل االطالع على اجلريدة الر�سمية عرب املوقع الإلكرتوين املخ�ص�ص
لها� ،أو عرب التطبيقات الذكية.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()9
ُي�صدر رئي�س اللجنة العليا �أو من ُيف ّو�ضه القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()10
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الن�شر وال�سريان
املادة ()11
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  27دي�سمرب  2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1٦ربيع الأول  1437هـ
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قانون رقم ( )33ل�سنة 2015
ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي العطاء،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2009ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2010ب�إن�شاء نور دبي،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2012ب�ش�أن كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2012ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث يف املجاالت
الطبية،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2012ب�ش�أن املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2015ب�إن�شاء متحف امل�ستقبل،
وعلى املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  1997ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والإن�سانية وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2011ب�إن�شاء جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم لل�سالم العاملي،
وعلى املر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2015ب�إن�شاء جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�سمى هذا القانون «قانون �إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية رقم
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( )33ل�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:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية.
امل�ؤ�س�سة
 :جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة.
املجل�س
الرئي�س الأعلى  :احلاكم.
الأمني العام � :أمني عام امل�ؤ�س�سة.
اجلهات املعن ّية  :اجلهات احلكومية واخلا�صة ،واملبادرات واجلوائز ،املحددة يف هذا القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،والتي ت�ساهم مع امل�ؤ�س�سة يف حتقيق �أهدافها.
�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 مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية» تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،واال�ستقالل املايل والإداري ،والأهلية القانونية الالزمة
ملبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها ،و ُتلحق باحلاكم.
مقر امل�ؤ�س�سة
املادة ()4
يكون مقر امل�ؤ�س�سة الرئي�س يف مدينة دبي ،ويجوز بقرار من املجل�س �إن�شاء فروع لها داخل الإمارة
وخارجها.
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�أهداف �إن�شاء امل�ؤ�س�سة
املادة ()5
يهدف �إن�شاء امل�ؤ�س�سة �إلى حتقيق ما يلي:
 -1دعم وتعزيز اال�سرتاتيجية ال�شاملة للدولة يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي واالجتماعي
من خالل تن�سيق اجلهود التي من �ش�أنها تعزيز هذا النهج.
 -2و�ضع الر�ؤية العامة والإطار اال�سرتاتيجي الذي تعمل من خالله اجلهات املعن ّية لتحقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سة.
�	-3إطالق الربامج وامل�شاريع واملبادرات لدعم العمل الإن�ساين ،وت�شجيع ثقافة العمل الإن�ساين
والتنموي يف الدولة والعامل العربي مبا يحقق الر�ؤية التنموية للدولة.
 -4ر�سم الإطار الإعالمي العام للم�ؤ�س�سة واجلهات املعنية ،لإبراز م�ساهماتهم ودورهم يف
جمال العمل الإن�ساين والتنموي واالجتماعي على ال�صعيد املحلي والإقليمي والعاملي ،مبا
يحقق التكامل يف الر�سائل الإعالمية والهوية املرئية للجهات املعن ّية.
 -5تعزيز التناغم بني اجلهات املعن ّية وتوجيه اجلهود نحو الق�ضايا الأكرث ت�أثري ًا على املجتمع
املحلي والعربي والعاملي لتحقيق الأهداف الإن�سانية والتنموية مبا يو�ضح �أثرها العميق يف
مكافحة الآفات التي تهدد املجتمعات كالفقر واملر�ض واجلهل.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
يكون للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهداف �إن�شائها ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -1الإ�شراف والتن�سيق العام على مبادرات وم�شاريع وبرامج اجلهات املعنية ،ورفع التقارير
الالزمة للرئي�س الأعلى.
�	-2إعداد خطة ات�صال ا�سرتاتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات اجلهات املعن ّية ،وتقدمي كافة
�أوجه الدعم الإعالمي لهم.
 -3و�ضع �آلية متكاملة لإدارة املعلومات حل�صر كافة املبادرات وامل�شاريع اخلا�صة باجلهات
املعن ّية ،وقيا�س �أدائها وخمرجاتها مبا يدعم حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة.
 -4ن�شر الوعي ب�أهمية العمل الإن�ساين والتنموي واالجتماعي بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
 -5تطوير �شبكة تعاون �إقليمية وعاملية يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي ،و�إبرام العقود
واالتفاقيات ومذكرات التفاهم الالزمة ،و�إ�صدار التقارير بالتعاون مع اجلهات احلكومية
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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والإقليمية والدولية فيما يتعلق مبجال عمل امل�ؤ�س�سة.
�	-6أي مهام �أو �صالحيات �أخرى متكن امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهداف �إن�شائها املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون �أو يتم تكليفها بها من قبل الرئي�س الأعلى.
اجلهات املعن ّية
املادة ()7
�أ -لغايات هذا القانونُ ،تعترب من اجلهات املعن ّية ما يلي:
 -1م�ؤ�س�سة نور دبي.
 -2م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات.
 -3م�ؤ�س�سة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث يف املجاالت الطبية.
 -4م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية.
 -5املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية.
 -6م�ؤ�س�سة دبي العطاء.
 -7م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم.
 -8مركز ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم للتوا�صل احل�ضاري.
 -9كلية حممد بن را�شد للإعالم.
 -10م�ؤ�س�سة دبي ملتحف امل�ستقبل.
 -11كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية.
 -12مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة.
 -13م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
 -14م�ؤمتر املعرفة.
 -15جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة.
 -16مبادرة حتدي القراءة العربي.
 -17قمة وجائزة رواد التوا�صل االجتماعي العرب.
 -18منتدى الإعالم العربي.
 -19املنتدى اال�سرتاتيجي العربي.
 -20جائزة حممد بن را�شد للغة العربية.
 -21جائزة ال�صحافة العربية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -22م�ؤمتر دبي العاملي لل�سالم.
 -23جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم لل�سالم العاملي.
 -24م�ؤمتر دبي الريا�ضي.
 -25جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي.
 -26جائزة ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم لداعمي الفنون.
 -27جائزة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب.
 -28جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال.
 -29جائزة الإمارات للطائرات دون طيار خلدمة الإن�سان.
ب -يكون للرئي�س الأعلى �أو من يفو�ضه �إ�ضافة �أو تعديل اجلهات املعنية وفق ًا للقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا لهذا القانون.

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

جمل�س الأمناء
املادة ()8
يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س �أمناء يتكون من الرئي�س الأعلى رئي�س ًا لها ،ونائب للرئي�س وعدد من
الأع�ضاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،يتم تعيينهم مبر�سوم ُي�صدره احلاكم ملدة ثالث
�سنوات قابلة للتجديد.
يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرتني على الأقل كل
�سنة ،وكلما دعت احلاجة لذلك ،وتكون اجتماعاته قانونية بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،على �أن
يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم.
ُي�صدر املجل�س قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأ�صوات ُي ّ
ُتد ّون قرارات وتو�صيات املجل�س يف حما�ضر ،ويعتمدها رئي�س االجتماع.
يكون للمجل�س ُمق ّرر يتم تعيينه من قبل الرئي�س �أو من ُيف ّو�ضه ،يتولى مهمة توجيه الدعوة
لأع�ضاء املجل�س حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله ،وحترير حما�ضر اجتماعاته،
ومتابعة تنفيذ قراراته وتو�صياته ،و�أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئي�س �أو نائبه.
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اخت�صا�صات جمل�س الأمناء
املادة ()9
�أ -يتولى املجل�س مهمة الإ�شراف العام على �أعمال امل�ؤ�س�سة ،وقيامها باخت�صا�صاتها املقررة لها
مبوجب هذا القانون ،ويكون له يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي:
�	-1إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما للرئي�س الأعلى
العتمادهما.
 -2مناق�شة التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة ،ورفعه للرئي�س الأعلى.
 -3القيام بكافة املهام التي مت ّكن امل�ؤ�س�سة من القيام باالخت�صا�صات املنوطة بها مبوجب
هذا القانون ،والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
�	-4أية مهام �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من قبل الرئي�س الأعلى.
ب -للمجل�س تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة لنائب
رئي�س املجل�س �أو لأي من �أع�ضائه �أو الأمني العام ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا وحم ّدد ًا.
�أمني عام امل�ؤ�س�سة
املادة ()10
�صدره احلاكم.
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة �أمني عام يتم تعيينه مبر�سوم ُي ِ
ب -يتولى الأمني العام املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيجية والإ�شراف على تنفيذها.
 -2الإ�شراف على تنفيذ القرارات التي ُي�صدرها الرئي�س الأعلى واملجل�س.
 -3اعتماد �أوجه ا�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة ،وو�ضع الآليات والقواعد الالزمة لال�ستفادة من
عوائد اال�ستثمار يف املجاالت وامل�شاريع التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة.
�	-4إقرار الر�سوم وبدل اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة.
 -5الإ�شراف على تقدمي الدعم الإداري والتنفيذي للم�ؤ�س�سة.
 -6اعتماد امل�شاريع واملبادرات والربامج التي ت�ساعد على النهو�ض بامل�ؤ�س�سة وتطويرها
وحتقيق �أهدافها ،والإ�شراف على تنفيذها.
 -7الإ�شراف على �إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،وعر�ضهما
على املجل�س لإقرارهما.
 -8اعتماد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،واللوائح والقرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/28/15 1:10 PM

18

العدد ( - )395ال�سنة ( 20 - )49ربيع الأول 143٧هـ  -املوافق  31دي�سمرب 201٥م

Issue 395 Pages.indd 18

النواحي الإدارية واملالية والفنية يف امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك النظم واللوائح وال�سيا�سات
املالية والتعاقدية ،وم�ستوى ال�صالحيات املالية.
 -9فتح احل�سابات البنكية و�إغالقها وال�سحب منها والتحويل ،وفق ًا للأنظمة املالية املعتمدة
يف امل�ؤ�س�سة.
 -10رفع التقارير املتعلقة مب�شاريع ومبادرات اجلهات املعن ّية �إلى الرئي�س الأعلى.
 -11تعيني اال�ست�شاريني املتخ�ص�صني ومدققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم.
 -12متثيل امل�ؤ�س�سة �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق �أهدافها.
 -13الإ�شراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
 -14القيام بكافة املهام املنوطة به مبوجب اللوائح املطبقة يف امل�ؤ�س�سة.
�	-15أية مهام �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من قبل الرئي�س الأعلى �أو املجل�س.
ج -يجوز للأمني العام تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة
لأي من �أع�ضاء جمل�س الأمناء� ،أو الأمني العام امل�ساعد� ،أو موظفي امل�ؤ�س�سة ،على �أن يكون
هذا التفوي�ض خط ّي ًا وحم ّدد ًا.

�أ-
ب-
ج-
د-

اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()11
يتكون اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة من الأمني العام والأمني العام املُ�ساعد وعدد من املوظفني
الإداريني واملاليني والفنيني.
ُيناط باجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة القيام بكافة الأعمال الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،وما يتم تكليفه
به من الأمني العام �أو من ُيف ّو�ضه.
تتحدد حقوق وواجبات موظفي امل�ؤ�س�سة والقواعد املتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم مبوجب
نظام خا�ص ب�ش�ؤون املوظفني يعتمده الأمني العام لهذه الغاية.
يجوز للم�ؤ�س�سة اال�ستعانة باجلهاز التنفيذي لأي جهة ملعاونتها يف تقدمي الدعم الإداري
للم�ؤ�س�سة.

املحافظة على كيانات اجلهات املعن ّية
املادة ()12
ال تخل �أحكام هذا القانون بال�شخ�صية االعتبارية لأي من اجلهات املعن ّية ،وعلى اخت�صا�صاتها
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املقررة لها قانون ًا ،و ُتدار كل جهة معن ّية وفق ًا للت�شريعات املُ ّ
نظمة لها ،وذلك بالقدر الذي ال تتعار�ض
فيه مع �أحكام هذا القانون.
التعاون مع امل�ؤ�س�سة
املادة ()13
على كافة اجلهات املعن ّية وغريها من اجلهات احلكومية يف الإمارة التعاون مع امل�ؤ�س�سة ،لتمكينها
من حتقيق �أهدافها.
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
املادة ()14
تتكون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
 -1الأموال املنقولة وغري املنقولة التي تخ�ص�صها احلكومة للم�ؤ�س�سة �أو اجلهات املعنية.
 -2الأموال املنقولة وغري املنقولة املخ�ص�صة لها من احلاكم و�إيرادات هذه الأموال.
 -3الر�سوم وبدل اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة.
 -4عوائد و�أرباح ت�أجري وا�ستثمار امل�ؤ�س�سة لأموالها.
 -5عوائد الوقف واملنح والهبات.
�	-6أية موارد �أخرى حتققها امل�ؤ�س�سة من ممار�سة �أن�شطتها.
�	-7أية موارد �أخرى يوافق عليها الرئي�س الأعلى �أو املجل�س.
ح�سابات امل�ؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة ()15
�أُ -تط ِّبق امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املحا�سبة التي يعتمدها املجل�س.
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 اعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا
القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()16
ُي�صدر الرئي�س الأعلى �أو من ُيف ّو�ضه القرارات واللوائح وال�سيا�سات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
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القانون.
الإلغاءات
املادة ()17
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ال�سريان والن�شر
املادة ()18
ُ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  27دي�سمرب  2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1٦ربيع الأول  1437هـ
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مر�سوم رقم ( )39ل�سنة 2015
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2006ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية
وتعديالته ،و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2012بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية،
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 امل�ؤ�س�سة برئا�ستنا ،وع�ضوية كل من:
نائب ًا للرئي�س
		
� -1سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ع�ضو ًا
		
� -2سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ع�ضو ًا
				
 -3ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم
ع�ضو ًا
				
 -4معايل /حممد �إبراهيم ال�شيباين
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة 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 الإدارة يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
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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  27دي�سمرب  2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1٦ربيع الأول  1437هـ
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مر�سوم رقم ( )40ل�سنة 2015
بت�شكيل
جمل�س �إدارة �صندوق دبي للدعم املايل
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )24ل�سنة  2009ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق دبي للدعم املايل وتعديالته،
و ُي�شار �إليه فيما بعد ِبـ «ال�صندوق»،
وعلى املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2012بت�شكيل جمل�س �إدارة �صندوق دبي للدعم املايل،
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 ال�صندوق على النحو التايل:
رئي�س ًا
 -1ال�سيد /عبدالرحمن �صالح �آل �صالح			
نائب ًا للرئي�س
				
 -2ال�سيد /مـاج ــد �سيـ ــف الغـ ــريـ ـر
ع�ضو ًا
				
 -3د .ريـ ــا�ض مــحم ـ ــد بالـ ـهـ ــول
ع�ضو ًا
				
 -4ال�سيد /ع ــارف عبدالرحمن �أه ــلي
ع�ضو ًا
				
 -5ال�سيد /حم ــدان خليف ــة ال�ش ــاع ــر
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة 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 الإدارة يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
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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  27دي�سمرب  2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1٦ربيع الأول  1437هـ
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مر�سوم رقم ( )41ل�سنة 2015
بت�شكيل
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «امل�ؤ�س�سة»،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة
املادة ()1
�أُ -ي�شكل جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة برئا�ستنا ،وع�ضوية ُك ٍّل من:
		
� -1سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
		
� -2سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
� -3صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سني		
		
� -4سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
� -5سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم		
		
� -6سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
				
 -7معايل /حممد عبد اهلل القرقاوي
				
 -8معايل /حميــد حممد القطامــي
				
 -9معايل /ريـم �إبراهيم الهــا�شمي
				
 -10ال�سيد� /إبراهيم حممد بو ملحــة
				
 -11ال�سيد /ح�سيـ ــن نا�صر لوتـ ــاه
				
 -12ال�سيد� /سعيـ ــد حممد الطاي ـ ــر
				
 -13ال�سيد /مطـ ــر حممد الطاي ـ ــر
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ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضوا
ع�ضو ًا

				
 -14ال�سيدة /م ــنى غان ــم املـ ــري
				
 -15ال�سيد� /سام ــي �أحمـد القم ــزي
				
 -16د .حمــد ال�شيخ �أحمد ال�شيبانــي
				
 -17ال�سيد /جمال خلفان بن حويرب
 -18د .رجـ ــاء ع ــي�س ــى الق ــرق				
				
 -19ال�سيد /عبداهلل حممـد الب�سط ــي
				
 -20ال�سيد� /سعيد حممد الظنحان ــي
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة 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 �أمناء امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
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  27دي�سمرب  2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1٦ربيع الأول  1437هـ
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مر�سوم رقم ( )42ل�سنة 2015
بتعيني
�أمني عام م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية،
نر�سم ما يلي:

تعيني الأمني العام
املادة ()1
ُيعينّ معايل /حممد عبداهلل القرقاوي� ،أمين ًا عام ًا مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية.
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  27دي�سمرب  2015م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1٦ربيع الأول  1437هـ
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مر�سوم رقم ( )43ل�سنة 2015
بتعيني
�أمني عام م�ساعد مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية،
وعلى املر�سوم رقم ( )42ل�سنة  2015بتعيني �أمني عام م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية،
نر�سم ما يلي:

تعيني الأمني العام امل�ساعد
املادة ()1
ُيعينّ ال�سيد� /سعيد حممد �سيف العطر الظنحاين� ،أمين ًا عام ًا م�ساعد ًا مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية.
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  27دي�سمرب  2015م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1٦ربيع الأول  1437هـ
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