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 2019( لسنة 16قرار المجلس التنفيذي رقم )
 بتشكيل

 لجنة تنظيم تداول المواد البترولّية في إمارة دبي
ـــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رئيس المجلس التنفيذي     عهد دبيولي    دان بن محمد بن راشد آل مكتوم  حم نحن
 

بشأن تداول المواد البترولّية والئحته  2017( لسنة 14بعد االطالع على القانون االتحادي رقم )
 التنفيذّية،

 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 2003( لسنة 3وعلى القانون رقم )
 بإنشاء المجلس األعلى للطاقة، 2009( لسنة 19) وعلى القانون رقم

 بتشكيل المجلس األعلى للطاقة وتعديالته، 2009( لسنة 36وعلى المرسوم رقم )
 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، 2015( لسنة 28وعلى المرسوم رقم )

 قررنا ما يلي:
 تشكيل اللجنة

 (1المادة )
 

لين "لجنة تنظيم تداول المواد البترولّية"ُتشّكل في إمارة دبي لجنة ُتسّمى  -أ ، وُتؤّلف من ُممثِّّ
 عن الجهات التالية:

 وزارة الداخلّية. .1
ناعة. .2  وزارة الطاقة والصِّ
 الهيئة االتحادّية للُمواصالت البرّية والبحرّية. .3
 المجلس األعلى للطاقة. .4
 ُشرطة دبي. .5
 المدني في دبي.اإلدارة العاّمة للدفاع  .6
 بلدّية دبي. .7
 هيئة الطُّرق والُمواصالت. .8
 دائرة التنمية االقتصادّية. .9

 دائرة جمارك دبي..10
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 ُغرفة تجارة وصناعة دبي..11
 ُمؤّسسة دبي للبترول..12
 شركة بترول اإلمارات الوطنّية المحدودة )إينوك(..13
 ُمؤّسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الُحّرة..14
 المالحّية.ُسلطة مدينة دبي .15

 .بـِ "اللجنة"وُيشار إليها فيما بعد 
 
لي الجهات الُمشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك  -ب تتم تسمية ُممثِّّ

د رئيس  الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عمل اللجنة، وُيحدِّ
 المجلس األعلى للطاقة رئيس اللجنة ونائبه.
 

 اختصاصات اللجنة
 (2المادة )

 

 2017( لسنة 14تتولى اللجنة المهام والصالحّيات المنصوص عليها في القانون االتحادي رقم )
الُمشار إليه والقرارات الصادرة بُموجبه، وأي مهام أخرى يتم تكليفها بها من المجلس األعلى 

 للطاقة تتعلق بتنظيم تداول المواد البترولّية.
 

 ات والتقاريررفع التوصي
 (3المادة )

 

نجازاتها، إلى  ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها، وكذلك تقاريرها التي تتضّمن نتائج أعمالها وا 
بًا بشأنها.  المجلس األعلى للطاقة التخاذ ما يراه ُمناسِّ

 

 تقديم الّدعم اإلداري 
 (4المادة )

 

والمالي الالزم لتمكين اللجنة من القيام بالمهام يتولى المجلس األعلى للطاقة تقديم الّدعم اإلداري 
 واالختصاصات المنوطة بها.

 
 
 
 
 



 
  م 2019 يونيو 13الموافق  - هـ 1440 شوال  10 – (53) ةالسن –( 452) العدد             3 الجريدة الرسمية -حكومة دبي 

 
 

 إصدار القرارات التنفيذّية
 (5المادة )

 

 ُيصدر رئيس المجلس األعلى للطاقة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
 

 الّسريان والّنشر
 (6المادة )

 

 وُينشر في الجريدة الرسمّية.ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، 
 
 
 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عهد دبي                                                                   

 رئيس المجلس التنفيذي                                                         
 

 م2019يونيو  2 صدر في دبي بتاريخ
ـــالموافـــــ ــقـــ ــ ـــ ـــ ـــ  هـ1440رمضان  28 ــ

 


