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2018 áæ°ùd (7) ºbQ ¿ƒfÉb
AÉ°ûfEÉH

zäGQÉeE’G »æWh{ á°ù q°SDƒ oe
__________

 »HO ºcÉM        Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi  øëf

بعد الطلع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القان�ن رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن الِنظام اماي حك�مة دبي،

:‹ÉàdG ¿ƒfÉ≤dG Qó°üof
¿ƒfÉ≤dG º°SG

(1) IOÉŸG
.z2018 áæ°ùd (7) ºbQ äGQÉeE’G »æWh á°ù q°SDƒ oe AÉ°ûfEG ¿ƒfÉb{ ُي�سّمى هذا القان�ن

äÉØjô©àdG
(2) IOÉŸG

تك�ن للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت ي هذا القان�ن، امعاي امُبّينة اإزاء ُكٍل منها، ما م 
يدل �سياق الن�س على غر ذلك:

: دولة الإمارات العربية امتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: �ساحب ال�سم� حاكم دبي. احاكم 
: امجل�س التنفيذي للإمارة. امجل�س التنفيذي 

: ُم�ؤ�ّس�سة وطني الإمارات امُن�ساأة م�جب هذا القان�ن. امُ�ؤ�ّس�سة 
: جل�س اإدارة امُ�ؤ�ّس�سة. امجل�س 

: امُدير التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة. امُدير التنفيذي 
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á°ù q°SDƒoŸG AÉ°ûfEG
(3) IOÉŸG

بال�سخ�سّية  تتمّتع   zäGQÉeE’G  »æWh{ ُت�سّمى  عام  نفع  ذات  ُم�ؤ�ّس�سة  القان�ن  هذا  م�جب  ُتن�ساأ 
العتبارّية، والأهلّية القان�نّية اللزمة مُبا�سرة الأعمال والت�سُرفات التي تكفل حقيق اأهدافها.

á°ù q°SDƒoŸG ô≤e
(4) IOÉŸG

يك�ن مقر امُ�ؤ�ّس�سة الرئي�س ي مدينة دبي، ويج�ز بقرار من امجل�س اأن ُتن�سئ لها فروعًا ومكاتب 
داخل الإمارة وخارجها.

á°ù q°SDƒoŸG ±GógCG
(5) IOÉŸG

تهدف امُ�ؤ�ّس�سة اإلى حقيق ما يلي: 
النا�ِسئة  لدى  عنا�سرها  وتر�سيخ  الإماراتّية  ال�طنّية  اله�ّية  على  احفاظ  ي  امُ�ساهمة    .1
كاّفة  لدى  اِحة  ال�سّ امُ�اطنة  وِقَيم  ال�طني  وال�لء  النتماء  ُمار�سات  وتعزيز  وال�سباب، 

�سرائح امُجتمع وامُ�ؤ�ّس�سات.
امُ�ست�ى  على  للتفاُعل  امُ�ستقبل  لأجيال  الإيجابّية  امُجتمعّية  الإماراتّية  بالِقَيم  التعريف    .2

ال�جداي وال�سل�كي الإيجابي.
ة  اخا�سّ والتقاليد  والعادات  والّديني  والجتماعي  الثقاي  بام�روث  التعريف  ي  امُ�ساهمة    .3

بامُجتمع الإماراتي.
دعم اأهداف الدولة التنم�ّية من خلل درا�سة وقيا�س ق�سايا الراأي العام وامُ�ؤ�ِسرات والِقَيم    .4

الجتماعّية امُِهّمة.
ت�سجيع وتفعيل وتنفيذ العمل التطّ�عي وامُ�ساركة امُجتمعّية وام�س�ؤولّية امُجتمعّية لدى اأفراد    .5

وُم�ؤ�ّس�سات الدولة و�س�ًل لأف�سل امُمار�سات والنتائج العامّية امُ�ستهدفة ي هذا امجال.
ومبادئ  وِقَيم  ثقافة  مع  يتما�سى  ما  والِديانات  الثقافات  ح�ار  اأهمّية  تعزيز  ي  امُ�ساهمة    .6

امُجتمع و�سماحة واعتدال ديننا احنيف، والندماج الجتماعي.
امُ�ساهمة ي تعزيز امُ�ساركة الفاعلة لتمكن ِفَئة ال�سباب الإماراتي ي كاّفة امجالت، ودعم    .7

الكفاءات ال�طنّية وتك�ين قاعدة معرفّية وعلمّية للكيان الجتماعي الإماراتي.
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á°ù q°SDƒoŸG äÉ°UÉ°üàNG
(6) IOÉŸG

يك�ن للُم�ؤ�ّس�سة ي �سبيل حقيق اأهدافها امهام وال�سلحّيات التالية:
التن�سيق مع اجهات امعنّية ي اإعداد اخطط ال�سراتيجّية ال�ساملة امُتعِلقة محاور اله�ّية    .1

اِحة ومكن امُ�ساركة ال�سيا�سّية. ال�طنّية الإماراتّية، وامُ�اطنة ال�سّ
ال�ستثمار بال�سباب ي ت�اجدهم وُم�ساركِتهم ي فعالّيات وبرامج وُمبادرات امُ�ؤ�ّس�سة.   .2

الدينّية  والرامج  واخدمات  وامعار�س  والفعالّيات  الأن�سطة  وتنفيذ  وتنظيم  تخطيط    .3
والثقافّية والجتماعّية وال�سيا�سّية التي ت�سمل جميع اأفراد امُجتمع ي امجالت ذات العلقة 

بتحقيق اأهداف امُ�ؤ�ّس�سة.
ة  تعزيز الِقَيم امُجتمعّية ال�سل�كّية الإماراتّية من خلل امُ�ساهمة ي امناهج والأن�سطة اخا�سّ   .4
والثقافة  التعليم  جال  ي  وامُحا�سرات  والفعالّيات  الأن�سطة  وتفعيل  والتعليم،  بالربية 

والفن�ن بالتعاون والتن�سيق مع اجهات امعنّية. 
دعم امُبادرات امُجتمعّية التطّ�عّية بالتن�سيق مع اجهات امعنّية داخل الدولة وخارجها.   .5

اِحة.  درا�سة الق�سايا الجتماعّية امُ�ؤِثرة على اله�ّية ال�طنّية وامُ�اَطَنة ال�سّ   .6
امحلي  امُجتمع  وجهات  ُم�ؤ�ّس�سات  مع  وامُ�ساركة  والت�ا�سل  التعاون  وجالت  قن�ات  فتح    .7

واخليجي والعربي والّدوي.
القيام بجميع امُعاملت والأعمال امُرتِبطة بطبيعة ن�ساِطها واللزمة لتحقيق اأهداِفها، ما    .8

ي ذلك ُمار�سة الأعمال التجارّية.
تاأ�سي�س ال�سركات وام�ساريع ال�ستثمارية �س�اًء ُمفرِدها اأو بامُ�ساهمة مع الغر، اأو امُ�ساهمة    .9
اأو الندماج اأو �سراء الأ�سُهم اأو اح�س�س ي ال�سركات واجهات التي ُتزاول اأن�سطة ُماثلة 

اأو �سبيهة بن�ساِطها اأو ُم�ساِعدة لها ي حقيق اأهداِفها داخل الدولة وخارجها.
ملُك الأم�ال امنق�لة وغر امنق�لة، واحق�ق اماّدية وامعن�ّية اللزمة لتمكينها من حقيق    .10

اأهدافها.
11. اأي مهام اأو �سلحّيات اأخرى تك�ن لزمة لتحقيق امُ�ؤ�ّس�سة لأهدافها.

á°ù q°SDƒoŸG IQGOEG ¢ù∏›
(7) IOÉŸG

ام�سه�د  من  الأع�ساء  من  وعدد  للرئي�س  ونائٍب  رئي�س  من  يتكّ�ن  اإدارة،  جل�س  للُم�ؤ�ّس�سة  يك�ن 
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لهم بالّنزاهة والكفاءة واخرة، ل يقل عددهم عن )5( خم�سة اأع�ساء من فيهم رئي�س امجل�س 
ونائبه، يتم تعيينهم مر�س�م ُي�سِدره احاكم مُّدة )3( ثلث �سن�ات قابلة للتجديد.

IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLG
(8) IOÉŸG

يجتمع امجل�س بدع�ة من رئي�سه، اأو نائبه ي حال غيابه، مّرة واحدة على الأقل ُكل )3( ثلثة  اأ-  
اأ�سهر، اأو ُكّلما دعت احاجة لذلك، وتك�ن اجتماعاته �سحيحة بح�س�ر اأغلبّية اأع�سائه، على 

اأن يك�ن رئي�س امجل�س اأو نائبه من بينهم.
ت�ساوي  وعند  رين،  احا�سِ الأع�ساء  اأ�س�ات  باأغلبّية  ياته  وت��سِ قراراته  امجل�س  ُي�سِدر  ب-  
الأ�س�ات ُيرَجح اجانب الذي منه رئي�س الجتماع، وُتدّون قرارات امجل�س ي حا�سر يتم 

الت�قيع عليها من رئي�س الجتماع وُمقِرر امجل�س.
يك�ن للمجل�س ُمقِرر يتم تعيينه من قبل رئي�س امجل�س، يت�لى ُمِهّمة ت�جيه الدع�ة لأع�ساء  ج-  
وُمتابعة  اجتماعاته،  وتدوين حا�سر  اأعماله،  واإعداد جداول  اجتماعاته،  امجل�س ح�س�ر 

ياِته، واأي مهام اأخرى يتم تكليُفه بها من رئي�س امجل�س. تنفيذ قراراته وت��سِ

IQGOE’G ¢ù∏› äÉ°UÉ°üàNG
(9) IOÉŸG

امُقّررة  امُ�ؤ�ّص�صة، وقيامها باخت�صا�صاِتها  اأعمال  العام على  الإ�صراف  ُمِهّمة  ُتناط بامجل�س  اأ-  
لها ُم�جب هذا القان�ن والقرارات ال�ساِدرة ُم�جبه، ويك�ن له على وجه اخ�س��س امهام 

وال�سلحّيات التالية:
والت�سغيلّية،  والتط�يرّية  ال�سراتيجّية  وخططها  للُم�ؤ�ّس�سة  العاّمة  ال�ِسيا�سة  اعتماد    .1

وُمتابعة تنفيذها.
ة  اإقرار م�سروع امُ�ازنة ال�سن�ّية للُم�ؤ�ّس�سة وح�سابها اختامي، ورفعهما للجهات امُخت�سّ   .2

ي الإمارة لعتمادهما.
اعتماد الهيكل التنظيمي للُم�ؤ�ّس�سة.   .3

ة بامُ�ؤ�ّس�سة. اعتماد ام�ساريع والرامج وامُبادرات اخا�سّ   .4
الن�احي  ي  امُ�ؤ�ّس�سة  ي  العمل  بتنظيم  امُتعِلقة  والأنظمة  والل�ائح  القرارات  اعتماد    .5

الإدارّية وامالّية والفّنية، ما ي ذلك نظام �س�ؤون ام�ارد الب�سرّية مُ�ّظفي امُ�ؤ�ّس�سة.
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اقراح الت�سريعات اللزمة لتمكن امُ�ؤ�ّس�سة من حقيق اأهدافها.   .6
لة باأن�ِسطة امُ�ؤ�ّس�سة، وحديد  �سن ي امجالت ذات ال�سِ تعين ال�ست�سارين وامُتخ�سِ   .7

اأتعابهم.
تعين ُمدِققي اح�سابات وحديد اأتعابهم ي بداية كل �سنة مالّية.    .8

ي  ة  امُخت�سّ للجهات  ورفعها  امُ�ؤ�ّس�سة،  ُتقِدمها  التي  اخدمات  وبدل  الر�س�م  اإقرار    .9
الإمارة لعتمادها.

اعتماد التقرير ال�سن�ي للُم�ؤ�ّس�سة.   .10
لتم�يل  الُرعاة  وا�ستقطاب  ة،  واخا�سّ العاّمة  اجهات  مع  ال�سراكات  م�ساريع  اعتماد    .11

الرامج وامُبادرات وام�ساريع التي ُتنِفذها امُ�ؤ�ّس�سة.
بامُ�ؤ�ّس�سة م�جب هذا  امن�طة  بامهام  التنفيذي  قيام اجهاز  وامُتابعة على  الإ�سراف    .12

القان�ن والقرارات ال�سادرة ُم�جبه.
واآلّية  اخت�سا�ساتها،  وحديد  وامُ�ؤّقتة،  الدائمة  العمل  وفرق  الفرعّية  اللجان  ت�سكيل    .13

عملها. 
مهاِمه،  اأداء  ي  مُعاونته  والخت�سا�س،  اخرة  ذوي  من  ُمنا�ِسبًا  يراه  من  ال�ستعانة    .14
�س�اًء من داخل الإمارة اأو خارجها، دون اأن يك�ن لهم �س�ت معدود ي ُمداولت امجل�س.

اأي مهام اأو �سلحّيات اأخرى تك�ن لزمة لتحقيق اأهداف امُ�ؤ�ّس�سة.   .15
با�ستثناء ال�سلحّيات امُقّررة للمجل�س م�جب البندين )1( و)2( من الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
امادة، للمجل�س تف�ي�س اأي من �سلحّياته امن�س��س عليها ي الفقرة )اأ( من هذه امادة لأي 

من اأع�سائه اأو للُمدير التنفيذي، على اأن يك�ن هذا التف�ي�س خّطيًا وُحّددًا.

á°ù q°SDƒ oª∏d …ò«ØæàdG RÉ¡÷G
(10) IOÉŸG

الإدارين  امُ�ّظفن  من  وعدد  التنفيذي  امُدير  من  يتاألف  تنفيذي،  جهاز  للُم�ؤ�ّس�سة  يك�ن  اأ-  
وامالين والفّنين.

القرارات  تنفيذ  وُمتابعة  للُم�ؤ�ّص�صة،  الت�صغيلّية  بالأعمال  القيام  التنفيذي  باجهاز  ُيناط  ب-  
ال�سادرة عن امجل�س.

ي�سري على ُم�ّظفي امُ�ؤ�ّس�سة نظام �س�ؤون ام�ارد الب�سرّية الذي يعتمده امجل�س ي هذا ال�ساأن. ج-  
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¬JÉ°UÉ°üàNG ójó–h …ò«ØæàdG ôjóoŸG Ú«©J
(11) IOÉŸG

ُيعّن امُدير التنفيذي بقرار من امجل�س. اأ-  
يك�ن امُدير التنفيذي م�س�ؤوًل ُمبا�سرًة اأمام امجل�س عن تنفيذ امهام امن�طة به م�جب هذا  ب-  

القان�ن والقرارات والأنظمة والل�ائح امُعتمدة لدى امُ�ؤ�ّس�سة.
يت�ّلى امُدير التنفيذي امهام وال�سلحّيات التالية: ج-  

والت�سغيلّية،  والتط�يرّية  ال�سراتيجّية  وخططها  للُم�ؤ�ّس�سة  العاّمة  ال�ِسيا�سة  اقراح    .1
ورفعها اإلى امجل�س لعتمادها.

التي  والقرارات  والت�سغيلّية،  ال�سراتيجّية  للُم�ؤ�ّس�سة وخططها  العاّمة  ال�ِسيا�سة  تنفيذ    .2
ُي�سِدرها امجل�س.

امجل�س  اإلى  ورفعهما  اختامي،  وح�سابها  للُم�ؤ�ّس�سة  ال�سن�ّية  امُ�ازنة  م�سروع  اقراح    .3
لإقرارهما.

اقراح الهيكل التنظيمي للُم�ؤ�ّس�سة، ورفعه للمجل�س لعتماده.   .4
الن�احي  ي  امُ�ؤ�ّس�سة  ي  العمل  بتنظيم  امُتعِلقة  والأنظمة  والل�ائح  القرارات  اقراح    .5
الإدارّية وامالّية والفّنية، ما فيها نظام �س�ؤون ام�ارد الب�سرّية مُ�ّظفي امُ�ؤ�ّس�سة ورفعها 

اإلى امجل�س لعتمادها. 
الإ�سراف على الأعمال الي�مّية للجهاز التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة.   .6

ة بامُ�ؤ�ّس�سة، ورفعها اإلى امجل�س لعتمادها،  اقراح ام�ساريع والرامج وامُبادرات اخا�سّ   .7
وُمتابعة تنفيذها.

اإعداد التقرير ال�سن�ي لإجازات امُ�ؤ�ّس�سة واأن�ِسطِتها، ورفعه اإلى امجل�س لعتماده.   .8
مثيل امُ�ؤ�ّس�سة اأمام الغر، واإبرام العق�د والتفاقّيات اللزمة لتحقيق اأهداف امُ�ؤ�ّس�سة.   .9

حقيق نتائج الأداء امطل�بة للجهاز التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة، ورفع تقارير الأداء للمجل�س.   .10
اقراح الر�س�م وبدل اخدمات التي ُتقِدمها امُ�ؤ�ّس�سة، ورفعها اإلى امجل�س لإقرارها.   .11

ه بها من امجل�س. اأي مهام اأو �سلحّيات اأخرى يتم تكليُفه اأو تف�ي�سُ   .12

á°ù q°SDƒ oª∏d á q«dÉŸG OQGƒŸG
(12) IOÉŸG

تتكّ�ن ام�ارد امالّية للُم�ؤ�ّس�سة ما يلي:
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�سها حك�مة دبي للُم�ؤ�ّس�سة. الأم�ال امنق�لة وغر امنق�لة التي ُتخ�سِ   .1
الر�س�م وبدل اخدمات التي ُتقِدمها امُ�ؤ�ّس�سة.   .2

ع�ائد ال�قف وامنح والهبات.   .3
اأي م�ارد اأخرى ُحِققها امُ�ؤ�ّس�سة من ُمار�سة اأن�ِسطِتها.   .4

اأي م�ارد اأخرى ُي�افق عليها امجل�س.   .5

áq«dÉŸG É¡àæ°Sh á°ù q°SDƒoŸG äÉHÉ°ùM
(13) IOÉŸG

ُتطِبق امُ�ؤ�ّس�سة ي تنظيم ح�ساباتها و�سجلتها اأ�س�ل ومبادئ امُحا�سبة التي يعتمدها امجل�س. اأ-  
تبداأ ال�سنة امالّية للُم�ؤ�ّس�سة ي الي�م الأول من �سهر يناير وتنتهي ي الي�م احادي والثلثن  ب-  
من �سهر دي�سمر من كل �سنة، على اأن تبداأ ال�سنة امالّية الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا 

القان�ن وتنتهي ي الي�م احادي والثلثن من �سهر دي�سمر من ال�سنة التالية.

áq«dÉ≤àfG ΩÉµMCG
(14) IOÉŸG

ُتنقل اإلى امُ�ؤ�ّس�سة بتاريخ العمل بهذا القان�ن كاّفة احق�ق والأ�س�ل واللتزامات وام�س�ؤولّيات  اأ-  
وال�سلحّيات امن�طة بـ »برنامج وطني«.

ُينقل اإلى امُ�ؤ�ّس�سة جميع امُ�ّظفن العاملن لدى »برنامج وطني« بتاريخ العمل بهذا القان�ن  ب-  
مع احتفاظهم بحق�قهم امُكت�سبة.

áqjò«ØæàdG äGQGô≤dG QGó°UEG
(15) IOÉŸG

با�ستثناء القرارات التي يخت�س امجل�س باإ�سدارها وفقًا لأحكام هذا القان�ن، ُي�سِدر رئي�س امجل�س 
التنفيذي القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن. 

äGAÉ¨dE’G
(16) IOÉŸG

ُيلغى اأي ن�س ي اأي ت�سريع اآخر اإلى امدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القان�ن.
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ô°ûædGh ¿Éjô°ùdG
(17) IOÉŸG

دوره، وُين�سر ي اجريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القان�ن من تاريخ �سُ

Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi
»HO ºcÉM

�سدر ي دبي بتاريخ 26 ماي� 2018م
ام�افـــــــــــــــــــــــق 10 رم�سان 1439هـ




