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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة تنمية املجتمع يف دبي
 قرار �إداري رقم ( )78ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «جمعية اخلدمة النموذجية». قرار �إداري رقم ( )79ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «جمعية الدمج لكل الأطفال». قرار �إداري رقم ( )80ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «اجلمعية الباك�ستانية». قرار �إداري رقم ( )81ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «اجلمعية الهندية  -دبي». قرار �إداري رقم ( )82ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار م�ؤ�س�سة «امل�شاعر الإن�سانية لرعايةو�إيواء ذوي االحتياجات اخلا�صة».
 قرار �إداري رقم ( )83ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «النادي االجتماعي الفرن�سي». قرار �إداري رقم ( )84ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «النادي الهولندي». قرار �إداري رقم ( )85ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «بزم اردو». قرار �إداري رقم ( )86ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «جتمع الن�ساء الرو�س(رو�سيانكا)».
 قرار �إداري رقم ( )87ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «�أزرق». قرار �إداري رقم ( )88ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «امل�شاعر الإن�سانية لرعاية و�إيواء ذوياالحتياجات اخلا�صة (فرع)».
 قرار �إداري رقم ( )89ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «نادي الهند». قرار �إداري رقم ( )90ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «نادي دبي اك�سايلز لكرة الرجبي». قرار �إداري رقم ( )91ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «نادي كارناتاكا الثقايف الريا�ضي». قرار �إداري رقم ( )92ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «نادي مالكي �سيارات فراري». قرار �إداري رقم ( )93ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «نادي جمموعة بيور جولد للرفاه». قرار �إداري رقم ( )94ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «هرييكانز ار اف �سي». قرار �إداري رقم ( )95ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «مركز الدانوب للرفاه». قرار �إداري رقم ( )96ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «مركز �إميان الثقايف». -قرار �إداري رقم ( )97ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «مركز دبي الثقايف مل�سلمي كريال».

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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 قرار �إداري رقم ( )98ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «م�ؤ�س�سة �إ�شارة للفن».٤٥
 قرار �إداري رقم ( )99ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «نادي �أكغما االجتماعي».٤٧
 قرار �إداري رقم ( )100ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «نادي اجلالية الفرن�سية».٤٩
 قرار �إداري رقم ( )101ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار«نادي الطريان للمهنيني».٥١
 قرار �إداري رقم ( )102ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «جمعية ركوب اخليل لأ�صحاب الهمم»٥٣ . قرار �إداري رقم ( )103ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «جمعية �سريالنكا للرفاه».٥٥
 قرار �إداري رقم ( )104ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «ذا �أولد اليرباري».٥٧
 قرار �إداري رقم ( )105ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «�سانثوانام».٥٩
 قرار �إداري رقم ( )106ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار م�ؤ�س�سة «�سمارت اليف».٦١
 قرار �إداري رقم ( )107ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «�سيدات املرابع».٦٣
 قرار �إداري رقم ( )108ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار م�ؤ�س�سة «فريق �أجنل وولف».٦٥
 قرار �إداري رقم ( )109ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار م�ؤ�س�سة «جمموعة ملبار للم�س�ؤولية ٦٧االجتماعية لل�شركات».
 قرار �إداري رقم ( )110ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «دبي �أيكيكاي �أيكيدو».٦٩
 قرار �إداري رقم ( )111ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «نادي زوارق �شاطئ دبي».٧١
 قرار �إداري رقم ( )121ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «جمعية �أندية روتاري الإمارات».٧٣
 قرار �إداري رقم ( )122ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «جمعية ال�شرق الأو�سط لقطاع الطاقة ٧٥ال�شم�سية».
 قرار �إداري رقم ( )123ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار «جمعية حتالف املياه».٧٧
 قرار �إداري رقم ( )124ل�سنة  2019ب�ش�أن �إ�شهار جمعية «دبي كريك �سرتايدرز».٧٩

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )78ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«جمعية اخلدمة النموذجية»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «جمعية اخلدمة النموذجية» ،وتق ّيد حتت الرقم ()28
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2رفاهية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )79ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«جمعية الدمج لكل الأطفال»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «جمعية الدمج لكل الأطفال» ،وتق ّيد حتت الرقم ()76
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM

8

العدد ( - )٤٦5ال�سنة ( 24 - )53ربيع الأول 14٤١هـ  -املوافق  21نوفمرب 2019م

Issue 465 Pages.indd 8

قرار �إداري رقم ( )80ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«اجلمعية الباك�ستانية»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «اجلمعية الباك�ستانية» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )4ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
 .3ريا�ضية.
 .4ترفيهية.
 .5طبية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )81ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«اجلمعية الهندية  -دبي»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «اجلمعية الهندية  -دبي» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )1ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )82ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
م�ؤ�س�سة «امل�شاعر الإن�سانية لرعاية و�إيواء ذوي االحتياجات اخلا�صة»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «امل�شاعر الإن�سانية لرعاية و�إيواء ذوي االحتياجات
اخلا�صة» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )24ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف

�إمارة دبي ،وذلك للقيام بن�شاط الرعاية االجتماعية.

املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )83ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«النادي االجتماعي الفرن�سي»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «النادي االجتماعي الفرن�سي» ،وتق ّيد حتت الرقم ()62
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )84ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«النادي الهولندي»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «النادي الهولندي» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )72ب�سجالت الهيئة،
ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )85ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «بزم اردو»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «بزم اردو» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )59ب�سجالت الهيئة ،ويكون
مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )86ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «جتمع الن�ساء الرو�س (رو�سيانكا)»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «جتمع الن�ساء الرو�س (رو�سيانكا)» ،وتق ّيد حتت الرقم ()9
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )87ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «�أزرق»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «�أزرق» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )83ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها
الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )88ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«امل�شاعر الإن�سانية لرعاية و�إيواء ذوي االحتياجات اخلا�صة (فرع)»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «امل�شاعر الإن�سانية لرعاية و�إيواء ذوي االحتياجات
اخلا�صة (فرع)» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )63ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة

ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بن�شاط الرعاية االجتماعية.

املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )89ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي الهند»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «نادي الهند» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )2ب�سجالت الهيئة ،ويكون
مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ترفيهية.
 .3ريا�ضية.
املادة ()2
على اجلمعية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات ال�سارية يف
�إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 28أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )90ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي دبي اك�سايلز لكرة الرجبي»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «نادي دبي اك�سايلز لكرة الرجبي» ،وتق ّيد حتت الرقم ()6
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالن�شاط
الريا�ضي.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )91ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي كارناتاكا الثقايف الريا�ضي»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «نادي كارناتاكا الثقايف الريا�ضي» ،وتق ّيد حتت الرقم ()57
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ريا�ضية.
 .3ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )92ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي مالكي �سيارات فراري»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «نادي مالكي �سيارات فراري» ،وتق ّيد حتت الرقم ()41
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ترفيهية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 28أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )93ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي جمموعة بيور جولد للرفاه»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «نادي جمموعة بيور جولد للرفاه» ،وتق ّيد حتت الرقم ()84
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
 .3رفاهية.
املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )94ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «هرييكانز ار اف �سي»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «هرييكانز ار اف �سي» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )70ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ريا�ضية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )95ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«مركز الدانوب للرفاه»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «مركز الدانوب للرفاه» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )23ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2رفاهية.
املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )96ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«مركز �إميان الثقايف»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «مركز �إميان الثقايف» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )33ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2رفاهية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 28أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )97ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«مركز دبي الثقايف مل�سلمي كريال»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «مركز دبي الثقايف مل�سلمي كريال» ،وتق ّيد حتت الرقم ()5
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالن�شاط
االجتماعي.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )98ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«م�ؤ�س�سة �إ�شارة للفن»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «م�ؤ�س�سة �إ�شارة للفن» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )105ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
 .3فنية.
املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات ال�سارية يف
�إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 28أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )99ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي �أكغما االجتماعي»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «نادي �أكغما االجتماعي» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )66ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات ال�سارية يف
�إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )100ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي اجلالية الفرن�سية»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «نادي اجلالية الفرن�سية» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )68ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )101ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي الطريان للمهنيني»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «نادي الطريان للمهنيني» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )35ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ريا�ضية.
 .3رفاهية.
املادة ()2
على اجلمعية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات ال�سارية يف
�إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )102ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«جمعية ركوب اخليل لأ�صحاب الهمم»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «جمعية ركوب اخليل لأ�صحاب الهمم» ،وتق ّيد حتت الرقم
( )69ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بن�شاط
الفرو�سية لأ�صحاب الهمم.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )103ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«جمعية �سريالنكا للرفاه»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «جمعية �سريالنكا للرفاه» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )51ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2رفاهية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )104ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «ذا �أولد اليرباري»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «ذا �أولد اليرباري» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )101ب�سجالت الهيئة،
ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM

57

العدد ( - )٤٦5ال�سنة ( 24 - )53ربيع الأول 14٤١هـ  -املوافق  21نوفمرب 2019م

Issue 465 Pages.indd 57

املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )105ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «�سانثوانام»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «�سانثوانام» ،وتق ّيد حتت الرقم ) )SRL-SL-13-025ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2رفاهية.
0

املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )106ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
م�ؤ�س�سة «�سمارت اليف»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «�سمارت اليف» ،وتق ّيد حتت الرقم ()SRL-SL-13-027
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ترفيهية.
 .3رفاهية.
املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )107ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «�سيدات املرابع»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «�سيدات املرابع» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )15ب�سجالت الهيئة،
ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 28أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )108ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
م�ؤ�س�سة «فريق �أجنل وولف»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «فريق �أجنل وولف» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )65ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ريا�ضية.
املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )109ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
م�ؤ�س�سة «جمموعة ملبار للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل م�ؤ�س�سة �أهلية با�سم «جمموعة ملبار للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات» ،وتق ّيد
حتت الرقم ( )34ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك
للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2رفاهية.
املادة ()2
على امل�ؤ�س�سة الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )110ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «دبي �أيكيكاي �أيكيدو»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «دبي �أيكيكاي �أيكيدو» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )52ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ريا�ضية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )111ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«نادي زوارق �شاطئ دبي»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «نادي زوارق �شاطئ دبي» ،وتق ّيد حتت الرقم ( )8ب�سجالت
الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:
 .1ريا�ضات بحرية.
 .2معهد تدريب قيادة القوارب واليخوت.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 22أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 23صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )121ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«جمعية �أندية روتاري الإمارات»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «جمعية �أندية روتاري الإمارات» ،وتق ّيد حتت الرقم ()86
ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالأن�شطة
التالية:
 .1اجتماعية.
 .2ثقافية.
 .3رفاهية.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  10نوفمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  13ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )122ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«جمعية ال�شرق الأو�سط لقطاع الطاقة ال�شم�سية»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «جمعية ال�شرق الأو�سط لقطاع الطاقة ال�شم�سية» ،وتق ّيد
حتت الرقم ( )31ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك
للقيام بن�شاط التوا�صل املهني.
املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  11نوفمرب  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  14ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )123ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
«جمعية حتالف املياه»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «جمعية حتالف املياه» ،وتق ّيد حتت الرقم ()SRL - SL - 14- 039

ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالن�شاط
الثقايف.

املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  11نوفمرب  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  14ربيع الأول  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/21/19 10:44 AM
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قرار �إداري رقم ( )124ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إ�شهار
جمعية «دبي كريك �سرتايدرز»
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ()1

ُت�شهر وت�سجل جمعية �أهلية با�سم «دبي كريك �سرتايدرز» ،وتق ّيد حتت الرقم ()SRL - SL - 13 - 029

ب�سجالت الهيئة ،ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف �إمارة دبي ،وذلك للقيام بالن�شاط
الريا�ضي.

املادة ()2
على اجلمعية الأهلية االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والت�شريعات
ال�سارية يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  11نوفمرب  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  14ربيع الأول  1441هـ
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