مرسوم رقم ( )32لسنة 3102
بتشكيل
مجلس دبي للتصميم واألزياء
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد بن راشد آل مكتوم

نحن

حاكم دبي

بعد االطالع على قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا واإلعالم رقم ( )1لسنة 0222
وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )3لسنة  0223بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم ( )00لسنة  0213بإلحاق قطعة أرض بمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا

واإلعالم،

نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة ()0
تكــون للكلمــاع والعبــاراع التاليــة ،حي مــا وردع فــي هــذا المرســوم ،المعــاني المبينــة إ اء ك ـ
منها ،ما لم يد سياق النص على خالف ذلك:
 :دولة اإلماراع العربية المتحدة.

الدولة

 :إمارة دبي.

اإلمارة

المجلس التنفيذي  :المجلس التنفيذي لإلمارة.
السلطة
المجلس

 :سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا واإلعالم.
 :مجلس دبي للتصميم واأل ياء.
تشكيل المجلس
المادة ()3

أ-

ويلحق
ُيشك بموجب هذا المرسوم مجلس ُيسمى "مجلس دبي للتصميم واألزياء"ُ ،
بالسلطة ،باعتباره أحد األجه ة التابعة لها.
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ٍ
ونائب للرئيس وعدد من األعضاء ال يق عددهم عن ()5
ب -يتكون المجلس من رئيس
بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ،يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لمدة
الث سنواع قابلة للتجديد.

أهداف المجلس
المادة ()2
يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
-1

االرتقاء بمكانة اإلمارة كوجهة إقليمية وعالمية للتصميم واأل ياء ،ومواكبة التطوراع
العالمية في هذا المجا .

-2

الترويج إلمارة دبي كمرك رئيس للتصميم واأل ياء ،واستقطاب الشركاع والمؤسساع

العاملة في هذا المجا التخاذ مقر لها في اإلمارة.
-3

ضمان مساهمة قطاع صناعة التصميم واأل ياء في تحقيق التنمية المستدامة في

اإلمارة ،واإلسهام بشك

إيجابي في تنشيط الحركة السياحية والتجارية فيها ،بما

يتماشى مع استراتيجية اإلمارة.
-4

تطوير الكوادر المحلية الموهوبة في صناعة التصميم واأل ياء.
اختصاصات المجلس
المادة ()4

يكون للمجلس في سبي تحقيق أهدافه ،القيام بالمهام والصالحياع التالية:
-1
-0

رسم السياسة العامة ،واعتماد الخطط االستراتيجية لترويج اإلمارة كموقع متمي
لصناعة التصميم واأل ياء.

استقطاب الشركاع والمؤسساع المحلية والعالمية المتخصصة بصناعة التصميم
واأل ياء باعتبارها وسيلةً فعالة للتسويق والترويج التجاري ،والتركي على األسواق

المحلية واإلقليمية والدولية المستهدفة ،وذلك من خال خلق بيئة محف ة للمؤسساع

-3

والشركاع العاملة في هذا المجا .

إعداد وتنفيذ ورعا ية الفعالياع المرتبطة بمشاركة صناعة تصميم المالبس واأل ياء
في الحركة السياحية والتجارية في اإلمارة.
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-4
-5
-6

إعداد الدراساع والبحوث المتعلقة بصناعة التصميم واأل ياء ،وقياس مدى تأ يرها
على الجوانب االقتصادية واالجتماعية في اإلمارة.

تنمية واستقطاب وتأهي الموارد البشرية المطلوبة لقطاع التصميم واأل ياء وبخاصة
مواطني الدولة ،من خال البرامج التدريبية ،وغيرها.

دعم الشركاع والمؤسساع العاملة في مجا تصميم األ ياء المرتبطة بالتراث الوطني

للدولة.
-7

تشجيع وتطوير المؤسساع والشركاع الجديدة العاملة في قطاع التصميم واأل ياء

-8

اعتماد األنظمة واللوائح والق ارراع الال مة لتحقيق أهداف المجلس.

-9

وصوالً للعالمية.

تشكي اللجان وفرق العم الال مة ،وتحديد مهامها واختصاصاتها ،واالستعانة بمن

يراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص ،لتقديم الرأي والمشورة له.

 -12المشاركة في المعارض والمهرجاناع المحلية واإلقليمية والدولية المتخصصة في
مجا التصميم واأل ياء.
 -11أية مهام أخرى ذاع صلة بتحقيق المجلس لألهداف المنصوص عليها في هذا
المرسوم.

اجتماعات المجلس
المادة ()5
أ-

يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على األق ك

ال ة

أشهر ،وكلما دعع الحاجة إلى ذلك ،في ال مان والمكان الذين يحددهما.
ب -يح نائب رئيس المجلس مح رئيسه في حا غيابه أو شغور منصبه.

ج -تكون اجتماعاع المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس
المجلس أو نائبه من بينهم.

د -يصدر المجلس ق ارراته وتوصياته بأغلبية أصواع األعضاء الحاضرين ،وعند تساوي
األصواع يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

ه -تدون ق ارراع المجلس وتوصياته في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وأعضاؤه
الحاضرون.
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مقرر المجلس
المادة ()6
يختار رئيس المجلس مقر اًر له ،يتولى الدعوة إلى عقد اجتماعاته ،وتحريـر محاضـر جلسـاته،
ومتابعة تنفيذ ق ارراته وتوصياته ،وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس.
نظام عمل المجلس
المادة ()7
يضع المجلس نظاماً داخلياً لعمله ،يحدد فيه آلية عقد جلساته ،وكيفية مشاركة أعضائه في
مناقشاته ،وتحديد مهامهم وواجباتهم.

الجهاز التنفيذي للمجلس
المادة ()8
أ-

يكون للمجلس جها تنفيذي يتألف من عدد من الموظفين المختصين.

ب -تُحدد مهام واختصاصاع الجها التنفيذي للمجلس بموجب نظام يضعه المجلس لهذه
الغاية.

ج -يتم تحديد حقوق وواجباع موظفي المجلس ،وآلية تعيينهم بموجب قرار يصدره
المجلس.

التعاون مع المجلس
المادة ()9
على كافة الجهاع الحكومية في اإلمارة التعاون التام مع المجلس وتقديم كافة أوجه الدعم

له ،وت ويده بكافة الو ائق والبياناع والمعلوماع واإلحصائياع والدراساع التي يطلبها ،والتي
يراها ال مة إلنجا المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.
الموارد المالية للمجلس
المادة ()01
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
 -1األموا المخصصة له من قب السلطة.
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 -0العوائد الناتجة عن قيام المجلس بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.
 -3المنح والهباع والتبرعاع التي يقرها المجلس.
 -4أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

النشر والسريان
المادة ()00
ويعم به من تاريخ نشره.
ُينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةُ ،

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ  32يوليو 3102م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق  04رمــضان 0424هـ
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