قرار المجلس التنفيذي رقم ( )31لسنة 4132
بتشكيل
اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم ( )3لسنة  3003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،
ويشـار إلي ـا
وعلى المرسوم رقم ( )33لسنة  3002بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمـارة دبـي ،ا
فيما بعد بـ "اللجنة العليا"،
وعل ــى قـ ـرار المجل ــس التنفي ــذي رق ــم ( )03لس ــنة  3002بش ــأن اعتم ــاد نل ــام عم ــل اللجن ــة العلي ــا

للتشريعات في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
تشكيل اللجنة العليا
الـمادة ()3
المنشــأة بموجــر المرســوم رقــم ( )33لســنة  3002برئاســة ســمو الشــي
أ -تاشــكل اللجنــة العليــا ا
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ،وعضوية كل من:
 .0السيد /عيسى عبدالفتاح كالم

نائباً للرئيس

 .3السيد /جمال حسين السميطي

عضواً

عضواً

 .3السيد /يوسف حسن المطوع

 .2السيد /عبدالقادر موسى محمد

عضواً

 .6السيد /خالد حسن المباشري

عضواً

 .5السيد /عبداهلل كلير الطنيجي

عضواً

 .7السيد /محمد سيف المقبالي

عضواً

 .8أمين عام اللجنة العليا

وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
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ر -إذا انت ــت مــدة عضــوية أعضــاء اللجنــة العليــا المــذكورين فــي الفق ـرة (أ) مــن هــذم المــادة ،ولــم
يــتم إعــادة تشــكيل اللجنــة العليــا ،ففنــذ يســتمر فــي هــذم الحالــة أعضــاء اللجنــة العليــا فــي أداء

م ام م لحين إعادة تعيين م أو تعيين أعضاء جدد بدالً عن م.
مهام اللجنة وصالحياتها
المادة ()4

تتــولى اللجنــة العليــا القيــام بالم ــام والنــالحيات المنوطــة ب ــا بموجــر المرســوم رقــم ( )33لســنة
 ،3002وقرار المجلس التنفيذي رقم ( )03لسنة  3002المشار إلي ما.
السريان والنشر
المادة ()1
وينشر في الجريدة الرسمية.
ايعمل ب ذا القرار من تاريخ ندورم ،ا

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاري  11يونيو 4132م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق  4رمضان 3211هـ
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