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 2020( لسنة 37قرار المجلس التنفيذي رقم )
 بتشكيل

 مجلس إدارة ُمؤّسسة ُصندوق المعرفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 

 رئيس المجلس التنفيذي  كتوم   ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل م  نحن 
 

 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،  2003( لسنة 3بعد االطالع على القانون رقم )
بشأن ُمؤّسسة ُصندوق المعرفة وتعديالته، وُيشار  2017( لسنة 16وعلى القانون رقم )

 ،"الُمؤّسسة"إليها فيما بعد ِبـ 
بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لُحكومة  2015( لسنة 28وعلى المرسوم رقم )

 دبي، 
بتشكيل مجلس إدارة ُمؤّسسة  2017( لسنة 59وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )

 ُصندوق المعرفة، 
 

 قررنا ما يلي: 
 تشكيل مجلس اإلدارة

 (1المادة )
 

وُعضوّية ُكلٍّّ  السّيد/ أحمد عبدالكريم جلفار،ُيشّكل مجلس إدارة الُمؤّسسة، برئاسة  -أ
 من:

 نائبًا للرئيس          ة دبي لالستثمارات الُحكومّية ُمَمثِّل عن ُمؤّسس .1
 عضواً    ُمَمثِّل عن هيئة المعرفة والتنِمية البشرّية في دبي  .2
 عضواً    ُمَمثِّل عن األمانة العاّمة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي  .3
 عضواً    ُمَمثِّل عن دائرة المالّية  .4
 عضواً    الُمدير التنفيذي للُمؤّسسة .5
لي الِجهات الُمشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة من ِقَبل مسؤولي  -ب تتم تسِمَية ُمَمثِّ

تلك الجهات، على أن ُيراعى عند اختياِرِهم أن يكونوا من ذوي الِخبرة واالختصاص 
 هم الوظيفّية عن درجة ُمدير تنفيذي.، وأال تِقل درجتل عمل الُمؤّسسةفي مجا

إذا انتهت ُمّدة ُعضوّية أعضاء مجلس إدارة الُمؤّسسة المذكورين في الفقرة )أ( من  -ج
يتم إعادة تشكيل المجلس، فإّنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس  هذه المادة، ولم

هم لحين إعادة تعييِنهم أو تعيين أعضاء ُجُدد بداًل عنُهم.  إدارة الُمؤّسسة في أداء مهامِّ
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 ِصّحة االجتماعات والقرارات الّسابقة
 (2المادة )

 
الُمؤّسسة الُمشّكل بُموجب صحيحة كاّفة االجتماعات التي عقدها مجلس إدارة  ُتعتبر

الُمشار إليه، وكذلك القرارات التي  2017( لسنة 59قرار المجلس التنفيذي رقم )
 وحتى تاريخ العمل بهذا 2020أكتوبر  19أصدرها، خالل الفترة الُممتّدة من تاريخ 

 القرار.
 

 الّسريان والّنشر
 (3المادة )

 

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

 
 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عهد دبي
 رئيس المجلس التنفيذي

 
 

 م2020نوفمبر  25صدر في دبي بتاريخ 
ــــ ـــ ــــالموافـــــ ــق ـ ـــ  هـ1442ربيع الثاني  10ــ

 
 


