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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة تنمية املجتمع يف دبي

- قرار اإداري رقم )78( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »جمعية اخلدمة النموذجية«.

- قرار اإداري رقم )79( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »جمعية الدمج لكل الأطفال«.
- قرار اإداري رقم )80( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »اجلمعية الباك�شتانية«.

- قرار اإداري رقم )81( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »اجلمعية الهندية - دبي«.
لرعاية  الإن�شانية  »امل�شاعر  موؤ�ش�شة  اإ�شهار  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )82( رقم  اإداري  قرار   -

واإيواء ذوي الحتياجات اخلا�شة«.  
- قرار اإداري رقم )83( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »النادي الجتماعي الفرن�شي«.
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)رو�شيانكا(«.

- قرار اإداري رقم )87( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار جمعية »اأزرق«.
- قرار اإداري رقم )88( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »امل�شاعر الإن�شانية لرعاية واإيواء ذوي 

الحتياجات اخلا�شة )فرع(«.
- قرار اإداري رقم )89( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »نادي الهند«.

- قرار اإداري رقم )90( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »نادي دبي اك�شايلز لكرة الرجبي«.
- قرار اإداري رقم )91( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »نادي كارناتاكا الثقايف الريا�شي«.

- قرار اإداري رقم )92( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »نادي مالكي �شيارات فراري«.
- قرار اإداري رقم )93( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإ�شهار »نادي جمموعة بيور جولد للرفاه«.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 5 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )78( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»جمعية اخلدمة النموذجية«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

 )28( الرقم  حتت  وتقّيد  النموذجية«،  اخلدمة  »جمعية  با�شم  اأهلية  جمعية  وت�شجل  ُت�شهر 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.    .1

رفاهية.    .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 7 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )7٩( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»جمعية الدمج لكل الأطفال«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

 )76( الرقم  حتت  وتقّيد  الأطفال«،  لكل  الدمج  »جمعية  با�شم  اأهلية  موؤ�ش�شة  وت�شجل  ُت�شهر 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.   .1

ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار   2017 ل�شنة   )12( رقم  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  املوؤ�ش�شة  على 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 8 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )80( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»اجلمعية الباك�ستانية«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ب�شجالت   )4( الرقم  حتت  وتقّيد  الباك�ستانية«،  »اجلمعية  با�شم  اأهلية  جمعية  وت�شجل  ُت�شهر 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

ريا�شية.   .3

ترفيهية.   .4
طبية.   .5

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 10 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 11 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )81( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»اجلمعية الهندية - دبي«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »اجلمعية الهندية - دبي«، وتقّيد حتت الرقم )1( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 12 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 1٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )82( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

موؤ�س�سة »امل�ساعر الإن�سانية لرعاية واإيواء ذوي الحتياجات اخلا�سة«   
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

الحتياجات  ذوي  واإيواء  لرعاية  الإن�سانية  »امل�ساعر  با�شم  اأهلية  موؤ�ش�شة  وت�شجل  ُت�شهر 
اخلا�سة«، وتقّيد حتت الرقم )24( ب�شجالت الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف 

اإمارة دبي، وذلك للقيام بن�شاط الرعاية االجتماعية. 

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار   2017 ل�شنة   )12( رقم  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  املوؤ�ش�شة  على 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 14 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 15 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )8٣( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»النادي الجتماعي الفرن�سي«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

 )62( الرقم  حتت  وتقّيد  الفرن�سي«،  الجتماعي  »النادي  با�شم  اأهلية  جمعية  وت�شجل  ُت�شهر 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.   .1

ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 1٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 17 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )84( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»النادي الهولندي«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »النادي الهولندي«، وتقّيد حتت الرقم )72( ب�شجالت الهيئة، 
ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.

Issue 465 Pages.indd   17 11/21/19   10:44 AM



العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 18 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 1٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )85( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »بزم اردو«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »بزم اردو«، وتقّيد حتت الرقم )59( ب�شجالت الهيئة، ويكون 
مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 20 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 21 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )8٦( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »جتمع الن�ساء الرو�ص )رو�سيانكا(«    
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »جتمع الن�ساء الرو�ص )رو�سيانكا(«، وتقّيد حتت الرقم )9( 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.   .1

ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 22 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 2٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )87( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »اأزرق«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »اأزرق«، وتقّيد حتت الرقم )83( ب�شجالت الهيئة، ويكون مقرها 
الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 24 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 25 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )88( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»امل�ساعر الإن�سانية لرعاية واإيواء ذوي الحتياجات اخلا�سة )فرع(«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

الحتياجات  ذوي  واإيواء  لرعاية  الإن�سانية  »امل�ساعر  با�شم  اأهلية  موؤ�ش�شة  وت�شجل  ُت�شهر 
ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت   )63( الرقم  حتت  وتقّيد  )فرع(«،  اخلا�سة 

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

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار   2017 ل�شنة   )12( رقم  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  املوؤ�ش�شة  على 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 2٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 27 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )8٩( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي الهند«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »نادي الهند«، وتقّيد حتت الرقم )2( ب�شجالت الهيئة، ويكون 
مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ترفيهية.   .2
ريا�شية.   .3

املادة )2(
على اجلمعية اللتزام باأحكام القانون رقم )12( ل�شنة 2017 امل�شار اإليه، والت�شريعات ال�شارية يف 

اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 28 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 28 اأكتوبر 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 2٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )٩0( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي دبي اك�سايلز لكرة الرجبي«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »نادي دبي اك�سايلز لكرة الرجبي«، وتقّيد حتت الرقم )6( 
بالن�شاط  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

الريا�شي.

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٣0 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )٩1( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي كارناتاكا الثقايف الريا�سي«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »نادي كارناتاكا الثقايف الريا�سي«، وتقّيد حتت الرقم )57( 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.   .1

ريا�شية.   .2
ثقافية.   .3

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٣٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )٩2( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي مالكي �سيارات فراري«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

 )41( الرقم  حتت  وتقّيد  فراري«،  �سيارات  مالكي  »نادي  با�شم  اأهلية  جمعية  وت�شجل  ُت�شهر 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.   .1

ترفيهية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 28 اأكتوبر 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )٩٣( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي جمموعة بيور جولد للرفاه«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل موؤ�ش�شة اأهلية با�شم »نادي جمموعة بيور جولد للرفاه«، وتقّيد حتت الرقم )84( 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.   .1

ثقافية.   .2
رفاهية.   .3

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار   2017 ل�شنة   )12( رقم  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  املوؤ�ش�شة  على 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )٩4( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »هرييكانز ار اف �سي«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ب�شجالت   )70( الرقم  حتت  وتقّيد  �سي«،  اف  ار  »هرييكانز  با�شم  اأهلية  جمعية  وت�شجل  ُت�شهر 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ريا�شية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )٩5( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»مركز الدانوب للرفاه«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل موؤ�ش�شة اأهلية با�شم »مركز الدانوب للرفاه«، وتقّيد حتت الرقم )23( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
رفاهية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار   2017 ل�شنة   )12( رقم  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  املوؤ�ش�شة  على 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )٩٦( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»مركز اإميان الثقايف«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ب�شجالت   )33( الرقم  حتت  وتقّيد  الثقايف«،  اإميان  »مركز  با�شم  اأهلية  جمعية  وت�شجل  ُت�شهر 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
رفاهية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 28 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )٩7( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»مركز دبي الثقايف مل�سلمي كريل«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

الرقم )5(  وتقّيد حتت  الثقايف مل�سلمي كريل«،  »مركز دبي  با�شم  اأهلية  وت�شجل جمعية  ُت�شهر 
بالن�شاط  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

الجتماعي.  

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )٩8( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»موؤ�س�سة اإ�سارة للفن«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل موؤ�ش�شة اأهلية با�شم »موؤ�س�سة اإ�سارة للفن«، وتقّيد حتت الرقم )105( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

فنية.   .3

املادة )2(
على املوؤ�ش�شة اللتزام باأحكام القانون رقم )12( ل�شنة 2017 امل�شار اإليه، والت�شريعات ال�شارية يف 

اإمارة دبي.

Issue 465 Pages.indd   45 11/21/19   10:44 AM



العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 4٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 28 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 47 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )٩٩( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي اأكغما الجتماعي«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »نادي اأكغما الجتماعي«، وتقّيد حتت الرقم )66( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

 
املادة )2(

على اجلمعية اللتزام باأحكام القانون رقم )12( ل�شنة 2017 امل�شار اإليه، والت�شريعات ال�شارية يف 
اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 4٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )100( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي اجلالية الفرن�سية«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »نادي اجلالية الفرن�سية«، وتقّيد حتت الرقم )68( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 51 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )101( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي الطريان للمهنيني«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »نادي الطريان للمهنيني«، وتقّيد حتت الرقم )35( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ريا�شية.   .2
رفاهية.   .3

 
املادة )2(

على اجلمعية اللتزام باأحكام القانون رقم )12( ل�شنة 2017 امل�شار اإليه، والت�شريعات ال�شارية يف 
اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 5٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )102( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»جمعية ركوب اخليل لأ�سحاب الهمم«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

»جمعية ركوب اخليل لأ�سحاب الهمم«، وتقّيد حتت الرقم  اأهلية با�شم  ُت�شهر وت�شجل جمعية 
)69( ب�شجالت الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بن�شاط 

الفرو�شية لأ�شحاب الهمم.

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 54 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )10٣( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»جمعية �سريلنكا للرفاه«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »جمعية �سريلنكا للرفاه«، وتقّيد حتت الرقم )51( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
رفاهية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )104( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »ذا اأولد ليرباري«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »ذا اأولد ليرباري«، وتقّيد حتت الرقم )101( ب�شجالت الهيئة، 
ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )105( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »�سانثوانام«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »�سانثوانام«، وتقّيد حتت الرقم SRL-SL-13-025)0( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
رفاهية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )10٦( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

موؤ�س�سة »�سمارت ليف«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

 )SRL-SL-13-027) الرقم  حتت  وتقّيد  ليف«،  »�سمارت  با�شم  اأهلية  موؤ�ش�شة  وت�شجل  ُت�شهر 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.   .1

ترفيهية.   .2
رفاهية.   .3

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار   2017 ل�شنة   )12( رقم  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  املوؤ�ش�شة  على 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٦٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )107( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »�سيدات املرابع«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

»�سيدات املرابع«، وتقّيد حتت الرقم )15( ب�شجالت الهيئة،  اأهلية با�شم  ُت�شهر وت�شجل جمعية 
ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ثقافية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٦4 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 28 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٦5 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )108( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

موؤ�س�سة »فريق اأجنل وولف«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ب�شجالت   )65( الرقم  حتت  وتقّيد  وولف«،  اأجنل  »فريق  با�شم  اأهلية  موؤ�ش�شة  وت�شجل  ُت�شهر 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ريا�شية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار   2017 ل�شنة   )12( رقم  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  املوؤ�ش�شة  على 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٦٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٦7 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )10٩( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

موؤ�س�سة »جمموعة ملبار للم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل موؤ�ش�شة اأهلية با�شم »جمموعة ملبار للم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات«، وتقّيد 
اإمارة دبي، وذلك  حتت الرقم )34( ب�شجالت الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف 

للقيام بالأن�شطة التالية:
اجتماعية.   .1

رفاهية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار   2017 ل�شنة   )12( رقم  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  املوؤ�ش�شة  على 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٦8 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م ٦٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )110( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »دبي اأيكيكاي اأيكيدو«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ب�شجالت  الرقم )52(  وتقّيد حتت  اأيكيدو«،  اأيكيكاي  »دبي  با�شم  اأهلية  وت�شجل جمعية  ُت�شهر 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

اجتماعية.   .1
ريا�شية.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 70 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 71 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )111( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»نادي زوارق �ساطئ دبي«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »نادي زوارق �ساطئ دبي«، وتقّيد حتت الرقم )8( ب�شجالت 
الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف اإمارة دبي، وذلك للقيام بالأن�شطة التالية:

ريا�شات بحرية.   .1
معهد تدريب قيادة القوارب واليخوت.   .2

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 72 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 22 اأكتوبر 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 �شفر 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 7٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )121( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»جمعية اأندية روتاري الإمارات«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »جمعية اأندية روتاري الإمارات«، وتقّيد حتت الرقم )86( 
بالأن�شطة  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

التالية:
اجتماعية.   .1

ثقافية.   .2
رفاهية.   .3

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 74 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 10 نوفمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 13 ربيع الأول 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 75 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )122( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»جمعية ال�سرق الأو�سط لقطاع الطاقة ال�سم�سية«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »جمعية ال�سرق الأو�سط لقطاع الطاقة ال�سم�سية«، وتقّيد 
اإمارة دبي، وذلك  حتت الرقم )31( ب�شجالت الهيئة، ويكون مقرها الرئي�س ودائرة ن�شاطها يف 

للقيام بن�شاط التوا�شل املهني.

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 7٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 11 نوفمرب 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــق 14 ربيع الأول 1441 هـ
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 77 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )12٣( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

»جمعية حتالف املياه«
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

 )SRL - SL - 14- 039) ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »جمعية حتالف املياه«، وتقّيد حتت الرقم
بالن�شاط  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

الثقايف.

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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العدد )4٦5( - ال�سنة )5٣( - 24 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 21 نوفمرب  201٩م 78 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 11 نوفمرب 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــق 14 ربيع الأول 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )124( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإ�سهار

جمعية »دبي كريك �سرتايدرز«  
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�شاأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�شار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي،

وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
املادة )1(

 )SRL - SL - 13 - 029) ُت�شهر وت�شجل جمعية اأهلية با�شم »دبي كريك �سرتايدرز«، وتقّيد حتت الرقم
بالن�شاط  للقيام  وذلك  دبي،  اإمارة  يف  ن�شاطها  ودائرة  الرئي�س  مقرها  ويكون  الهيئة،  ب�شجالت 

الريا�شي.

املادة )2(
والت�شريعات  اإليه،  امل�شار  ل�شنة 2017  رقم )12(  القانون  باأحكام  اللتزام  الأهلية  على اجلمعية 

ال�شارية يف اإمارة دبي.
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املادة )٣(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
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