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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )9ل�سنة  2018بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاءهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
 قانون رقم ( )10ل�سنة  2018ب�ش�أن تعديل بع�ض امل�سميات لدى �سلطة دبي للمجمعاتالإبداعية.
 قانون رقم ( )11ل�سنة  2018ب�ش�أن �إحلاق مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شاراتالوقف والهبة مب�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر.
 قانون رقم ( )12ل�سنة  2018ب�ش�أن �إلغاء القانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن املناطقاحلرة.

٧
٨
١٠

مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2018ب�إن�شاء جلنة التظلمات املركزية الع�سكرية بدبي واعتمادنظام عملها.
 مر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2018ب�ش�أن قبول الطعون احلقوقية �أمام حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2018ب�ش�أن �إلغاء م�ؤ�س�سة اندماج. مر�سوم رقم ( )30ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي. -مر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل.

٢٥
٢٧
٢٨
٣٠

قرارات
 -قرار رقم ( )20ل�سنة  2018بت�شكيل جلنة التظلمات املركزية الع�سكرية بدبي.

٣٢

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )9ل�سنة 2018
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )30ل�سنة 2006
ب�إن�شاء
هيئة املعرفة والتنمية الب�شر ّية يف دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شر ّية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
�صدر القانون التايل:
ُن ِ

املادة املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )16من القانون رقم ( )30ل�سنة  2006املُ�شار �إليه ،الن�ص التايل:
املادة ()16
مما يلي:
تتكون املوارد املال ّية للهيئة ّ
تخ�صي�صه لها يف املُوازنة العامة حلكومة دبي.
 .1ما يتم
ُ
 .2الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ مها.
 .3املنح والهبات والأوقاف والو�صايا التي تتلقاها الهيئة ويقبلها املجل�س التنفيذي ،وفق ًا
للت�شريعات ال�سارية.
�	.4أي موارد �أخرى ُيقرها املجل�س التنفيذي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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قانون رقم ( )10ل�سنة 2018
ب�ش�أن
للمج ّمعات الإبداع ّية
تعديل بع�ض املُ�س ّميات لدى ُ�سلطة دبي ُ
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن املُج ّمعات الإبداع ّية يف �إمارة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

تعديل املُ�س ّميات
املادة ()1
ُي�ستبدل باملُ�س ّميات التالية ،حي ُثما وردت يف القانون رقم ( )15ل�سنة  2014املُ�شار �إليه ،ويف �أي
ت�شريع �آخر معمول به يف �إمارة دبي ،ولدى �أي جهة حكوم ّية فيها ،املُ�س ّميات الواردة �إزاء ُك ٍّل منها:
قانون املُج ّمعات الإبداع ّية يف �إمارة  :قانون ُ�سلطة دبي للتطوير رقم ( )15ل�سنة .2014
دبي رقم ( )15ل�سنة 2014
ُ�سلطة دبي لل ُمج ّمعات الإبداع ّية �ُ :سلطة دبي للتطوير.
 :املُج ّمعات.
املُج ّمعات الإبداع ّية
 :املُنتجات.
املُنتجات الإبداع ّية
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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قانون رقم ( )11ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إحلاق مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة
مب� ّؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر
ُ
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة ُمبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العامل ّية،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2017ب�إن�شاء مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف
والهبة ،و ُي�شار �إليه فيما بعد بـِ «املركز»،
ُن�صدر القانون التايل:

�إحلاق املركز باملُ� ّؤ�س�سة
املادة ()1

ُيلحق «مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة» املُن�ش�أ مبوجب القانون رقم
( )17ل�سنة  2017املُ�شار �إليهُ ،مب� ّؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر.
مُمار�سة ال�صالح ّيات
املادة ()2
�أ -يتولى جمل�س �إدارة املُ� ّؤ�س�سة القيام باملهام وال�صالح ّيات املُق ّررة ملجل�س �أمناء املركز مبوجب
القانون رقم ( )17ل�سنة  2017املُ�شار �إليه.
ب -يتولى �أمني عام املُ� ّؤ�س�سة �أو من ُيك ّلفه ممُ ار�سة املهام وال�صالح ّيات املُق ّررة لأمني عام املركز
مبوجب القانون رقم ( )17ل�سنة  2017امل�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الدعم املايل والإداري للمركز
توفري ّ
املادة ()3
على املُ� ّؤ�س�سة توفري ال ّدعم املايل والإداري للمركز ،لتمكينه من حتقيق �أهدافه والقيام
باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب القانون رقم ( )17ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
الإلغاءات
املادة ()4
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()5
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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قانون رقم ( )12ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إلغاء القانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن املناطق ُ
احل ّرة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  2001ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة ا ُ
حل ّرة،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن املناطق ا ُ
حل ّرة،
ُن�صدر القانون التايل:

�إلغاء القانون
املادة ()1
ُيلغى مبوجب هذا القانون ،القانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن املناطق ا ُ
حل ّرة.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )27ل�سنة 2018
ب�إن�شاء
جلنة التظ ُّلمات املركز ّية الع�سكر ّية بدبي واعتماد نظام عملها
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية للع�سكريني املحليني العاملني يف
�إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2013بتعيني نائب لرئي�س ُّ
ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )19ل�سنة  2013باعتماد هيكل التبع ّية التنظيم ّية للدوائر الع�سكر ّية يف حكومة
دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن جلنة دبي للموارد الب�شر ّية الع�سكر ّية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2017باعتماد الالئحة الداخل ّية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شر ّية
الع�سكر ّية،
نر�سم ما يلي:

الف�صل الأول
التعريفات ونطاق التطبيق
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدُل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :رئي�س ُّ
ال�شرطة والأمن العام يف الإمارة.
الرئي�س	
 :نائب رئي�س ُّ
ال�شرطة والأمن العام يف الإمارة ،املُعينّ مبوجب املر�سوم
نائب الرئي�س	
رقم ( )29ل�سنة  2013املُ�شار �إليه.
 :قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية للع�سكريني املحليني العاملني يف �إمارة دبي
القانون
رقم ( )6ل�سنة  2012وتعديالته� ،أو �أي ت�شريع �آخر يحل حمله.
� :أي جهة ع�سكر ّية �أو مدن ّية نظام ّية تخ�ضع لأحكام القانون.
الدائرة
 :جلنة التظلُّمات املركز ّية الع�سكر ّية بدبي ،املُن�ش�أة وفق ًا لأحكام هذا
اللجنة
املر�سوم.
جلنة التظلُّمات وال�شكاوى  :اللجنة املُ�ش ّكلة يف الدائرة للنظر يف التظلُّمات وال�شكاوى التي ُتق ّدم
�إليها من ُمنت�سبي الدائرة وفق ًا لأحكام القانون.
 :اعرتا�ض ّ
خطي ُيقدِّ مه املُنت�سب �إلى اللجنة على القرار ال�صادر بح ِّقه.
التظلُّم
 :الأمانة العا ّمة للجنة دبي للموارد الب�شر ّية الع�سكر ّية.
الأمانة العا ّمة
ُ :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن ُموازنة الدائرة ويحمل
نت�سب
املُ ِ
�إحدى ال ُّرتب الع�سكر ّية ،وي�شمل الذكر والأنثى.
نت�سب الذي يتق ّدم بالتظلُّم �أمام اللجنة وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم.
املُتظ ِّلم
 :املُ ِ
نطاق التطبيق
املادة ()2
�أ -ت�سري �أحكام هذا املر�سوم على جميع املُنت�سبني املحليني العاملني يف الدائرة.
نت�سبني العاملني يف جهاز �أمن الدولة بدبي ،من قبل جلنة
ب -يتم نظر التظلُّمات املُق ّدمة من املُ ِ
خا�صة يتم ت�شكيلها مبوجب قرار ي�صدُر يف هذا ال�ش�أن عن احلاكم.
ّ
اخلا�صة املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة على التظلُّمات املنظورة
جُ -تط ِّبق اللجنة
ّ
خت�صة بتقدمي ال ّدعم الإداري
�أمامها �أحكام هذا املر�سوم ،على �أن تحُ دِّ د هذه اللجنة اجلهة املُ ّ
لها.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الف�صل الثاين
�إن�شاء اللجنة و�أهدافها واخت�صا�صاتها
�إن�شاء اللجنة
املادة ()3
�أُ -تن�ش�أ جلنة دائمة ُم�ستق ّلة ُت�س ّمى «جلنة التظلُّمات املركز ّية الع�سكر ّية بدبي» ،و ُتلحق
بنائب الرئي�س وتخ�ضع لإ�شرافه.
ب -تت�ألف اللجنة من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف
املجاالت القانون ّية واملوارد الب�شر ّية ال يزيد عددهم عن (� )7سبعة �أع�ضاء ،ي�صدُر بتعيينهم
وحتديد ُمكاف�آتهم قرار من الرئي�س �أو من ُيف ِّو�ضه.
�أهداف اللجنة
املادة ()4

تهدف اللجنة �إلى حتقيق ما يلي:
نت�سب التظلُّم من القرارات الإدار ّية النهائ ّية ال�صادرة من جلنة التظلُّمات
�	.1إتاحة ال ُفر�صة لل ُم ِ
وال�شكاوى ،املُ�ؤ ِّثرة يف مراكزهم القانون ّية و�أو�ضاعهم و�سائر �ش�ؤونهم الوظيف ّية.
نت�سبني.
وال�سعادة الوظيف ّية وا�ستقرار الأو�ضاع الوظيف ّية لل ُم ِ
� .2ضمان حتقيق العدالة ّ
� .3ضمان تطبيق �أحكام القانون والت�شريعات ال�صادرة مبوجبه ب�شكل �سليم ،وااللتزام بحدوده
املر�سومة.
اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()5

�أ -تخت�ص اللجنة مبا يلي:
نت�سبني وفق ًا للقواعد والإجراءات
 .1ال ّنظر والبت يف التظلُّمات التي يتم تقدميها �إليها من املُ ِ
واملُدد املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم.
نت�سبني يف حال امتناع الدائرة عن اتخاذ �أي �إجراء �أو
 .2قبول التظلُّمات املُق ّدمة من املُ ِ
قرار �أوجب القانون �أو الت�شريعات ال�سارية على الدائرة اتخاذه ،وال ّنظر والبت يف هذه
التظلمات �شريطة �إثبات املُتظ ِّلم امتناع الدائرة.
 .3ال ّنظر والبت يف امل�سائل املُتع ِّلقة بالتظلُّمات التي تحُ ال �إليها من الرئي�س �أو نائبه.
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ب	-ال ُ
تنظر اللجنة يف التظلُّمات املُتع ِّلقة ب�ساعات العمل� ،أو الرتقيات اجلواز ّية� ،أو املنا�صب
الوظيف ّية� ،أو مقدار الراتب �أو البدالت واملُكاف�آت.
ج	-ال تخت�ص اللجنة ب�أي تظلُّم يكون مو�ضوعه منظور ًا �أمام الق�ضاء �أو �صدر ب�ش�أنه ُحكم ق�ضائي
بات.
اخت�صا�صات رئي�س اللجنة
املادة ()6
�أ -يتولى رئي�س اللجنة مُهِ ّمة الإ�شراف على �أعمالها ،ويكون له يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي:
 .1تر�ؤ�س االجتماعات و�إدارتها ،ومتكني الأع�ضاء من �إبداء �آرائهم مبا ي�ضمن ُم�شارك ِتهم
الف ّعالة.
 .2رفع التقارير �إلى نائب الرئي�س حول �أن�شطة اللجنة ،واطالعه على �أدائها و�إجنازاتها.
 .3متثيل اللجنة �أمام الغري.
 .4التح ُّقق من التزام اللجنة و�أع�ضا ِئها ُمب� ِّؤ�شرات الأداء املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
�	.5أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من الرئي�س �أو نائب الرئي�س.
ب -يتولى نائب رئي�س اللجنة ال�صالح ّيات املُق ّررة لرئي�سها مبوجب هذا املر�سوم والقرارات
مهامه.
ال�صادرة مبوجبه يف حال غياب رئي�س اللجنة �أو قيام مانع يحول بينه وبني ممُ ار�سة ِّ
واجبات ع�ضو اللجنة
املادة ()7

على ع�ضو اللجنة االلتزام مبا يلي:
 .1املُواظبة على ح�ضور اجتماعات اللجنة وعدم التغ ُّيب عنها �إال بعذر مقبول.
 .2املُ�شاركة الف ّعالة يف درا�سة و ُمراجعة التظلُّمات التي تنظرها اللجنة بكل حياد ّية وعدالة
و�إبداء الر�أي فيها.
 .3ما يتم تكلي ُفه به من رئي�س اللجنة من مهام تتعلق باخت�صا�صاتها.
 .4حتقيق ُم� ِّؤ�شرات الأداء املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
�	.5أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من رئي�س اللجنة.
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الدعم الإداري
تقدمي ّ
املادة ()8
تتولى الأمانة العا ّمة تقدمي ال ّدعم الإداري والف ّني للجنة و�أع�ضا ِئها و ُمتابعة تنفيذ القرارات
ال�صادرة عن اللجنة.
الف�صل الثالث
ميعاد و�أ�سباب التظ ُّلم و�إجراءات تقدميه
ميعاد التظ ُّلم
املادة ()9
�أ -يكون ميعاد التظلُّم خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل تبد�أ من تاريخ تبليغ املُتظ ِّلم ّ
خطي ًا بقرار
جلنة التظلُّمات وال�شكاوى� ،أو بعد ُم ِ�ضي (� )60ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي التظلُّم �إليها دون
البت فيه.
ب	-ال يجوز للجنة قبول التظلُّم �إذا مت تقدميه بعد انق�ضاء ميعاد التظلُّم املُ�شار �إليه يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة� ،إال بعذر ج ّدي تقبله اللجنة.
�أ�سباب التظ ُّلم
املادة ()10
ُي�شرتط يف التظلُّم الذي ُيق ّدم �إلى اللجنة �أن ي�ستند �إلى �سبب �أو �أكرث من الأ�سباب التالية:
 .1عدم االخت�صا�ص.
 .2خُمالفة القرار املُتظ ّلم منه للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة� ،أو اخلط�أ يف ت�أويلها �أو تطبيقها.
 .3عدم ُمراعاة الإجراءات اجلوهر ّية التي تتطلبها الت�شريعات ال�سارية عند �إ�صدار القرار
املُتظ ّلم منه.
ال�سلطة �أو انحراف عن حتقيق ُمقت�ضيات
 .4انطواء القرار املُتظ ّلم منه على �إ�ساءة ال�ستعمال ُّ
امل�صلحة العا ّمة.
 .5عدم م�شروع ّية �أ�سباب القرار.
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�أ-

ب-
ج-
د-
هـ-

�إجراءات تقدمي التظ ُّلم
املادة ()11
ُيق ّدم التظلُّم �إلى اللجنة وفق الإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن ،على �أن ي�شتمِ ل التظلُّم
على البيانات التالية:
 .1ا�سم املُتظ ِّلم ،و�صفته ،ووظيفته ،وعنوانه وو�سيلة االت�صال به.
 .2ا�سم وعنوان الدائرة املُتظ ّلم �ضدها.
 .3القرار املُتظ ّلم منه ،وتاريخ ُ�صدوره.
 .4الأ�سباب التي ُب ِني عليها التظلُّمُ ،معزّزة باملُ�ستندات املُ�ؤ ِّيدة.
 .5طلبات املُتظ ِّلم.
�	.6أ�سماء ُّ
وجدوا.
ال�شهود الذين يعتمد املُتظ ِّلم على �شهادا ِتهم يف �سبيل �إثبات تظلُّمه� ،إن ِ
ال�صور وال ُّن�سخ عن الب ِّينات ّ
اخلطية املُق ّدمة واملُرفقة بالتظلُّم� ،أما الوثائق
تعتمد اللجنة ُّ
وال�سجالت واملل ّفات التي ال يجوز تبليغها لذوي ال�ش�أن �أو ت�سليمها ل ُهم من
واملُ�ستندات ِّ
الدائرة ،ف ُيكتفى بالإ�شارة �إليها بو�ضوح وب�صورة محُ ّددة.
ال�سجل املُعد لديها لهذه الغاية ،و ُي�س ّلم �صاحب ال�ش�أن
تقوم الأمانة العا ّمة بقيد التظلُّم يف ِّ
�إي�صا ًال ُيث ِبت تقدميه للتظلُّمُ ،مبينّ فيه رقم وتاريخ القيد.
تتولى الأمانة العا ّمة جتهيز ملف التظلُّم الذي يحتوي على جميع الوثائق واملُ�ستندات والبيانات
املُق ّدمة من املُتظ ِّلم.
يجوز لل ُمتظ ِّلم طلب �إ�ضافة �أي وقائع �أو بيانات قد ُت�ستج ّد بعد تقدمي التظلُّم �إلى اللجنة من
�ش�أنها �أن تدعم التظلُّم.

الف�صل الرابع
تبليغ التظ ُّلم و�إجراءات نظره و�صالح ّيات اللجنة
التبليغ والإحالة �إلى اللجنة
املادة ()12
�أ -تقوم الأمانة العا ّمة ب�إخطار الدائرة املُتظ ّلم �ض ّدها ب ُن�سخة من التظلُّم واملُ�ستندات والأوراق
املُق ّدمة من املُتظ ِّلم خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدمي التظلُّم �إلى اللجنة.
وجه �إليها مبوجب الفقرة (�أ) من هذه
ب -تلتزم الدائرة املُتظ ّلم �ض ّدها بالرد على الإخطار املُ ّ
املادة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ تبلُّ ِغها بالإخطار ،وتكون هذه املُهلة قابلة
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للتجديد ملُ ّدة ممُ ا ِثلة بقرار من رئي�س اللجنة ،ويف حال تخلُّف الدائرة املُتظ ّلم �ض ّدها عن
الرد خالل املُهلة املمنوحة لها ،ف�إ ّنه يجوز للجنة نظر التظلُّم وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص
عليها يف هذا املر�سوم.
ج -تقوم الأمانة العا ّمة ب�إحالة التظلُّم والرد الوارد عليه� ،أو الإ�شارة لعدم وجود رد من الدائرة
املُتظ ّلم �ض ّدها �إلى رئي�س اللجنة ،الذي ُيق ِّرر �إحالة التظلُّم �إلى اللجنة للنظر فيه بجل�سة
ُيح ّدد موعدها.
د�	-إذا ر�أت اللجنة �ضرورة ح�ضور �أحد طريف التظلُّم �أمامها ،ف�إ ّنه يجب �أن يتم تبلي ُغه مبوعد
اجلل�سة املُح ّددة لنظر التظلُّم قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ انعقادها ،ويجوز بقرار من
رئي�س اللجنة قبول الرد الكتابي من الطرف املُ�ستدعى للجل�سة متى كان له عذر ج ّدي يحول
دون ح�ضوره.
هـ -تتم التبليغات والإخطارات املُ�شار �إليها يف هذا املر�سوم� ،إما عن طريق الت�سليم باليد ُمقا ِبل
�سجل م�صحوب بعلم الو�صول� ،أو عن طريق الربيد الإلكرتوين
التوقيع باال�ستالم� ،أو بخطاب ُم ّ
�أو الفاك�س �أو ب�أي و�سيلة �أخرى من و�سائل االت�صال التي تعتمدها اللجنة.
عدم قبول التظ ُّلم �شك ًال
املادة ()13
ُتق ِّرر اللجنة عدم قبول التظلُّم �شك ًال قبل النظر يف مو�ضوعه� ،إذا تبينّ لها �أ ّنه يخ ُرج عن نطاق
اخت�صا�صها املُق ّرر لها مبوجب هذا املر�سوم� ،أو مت تقدميه بعد فوات ميعاد التظلُّم �أمامها� ،أو �أن
يكون مو�ضوع التظلُّم املُق ّدم من املُتظ ِّلم قد �سبق للجنة البت فيه ،ويكون قرارها ال�صادر يف هذا
ال�ش�أن نهائي ًا.
ح�ضور �أطراف التظ ُّلم
املادة ()14
نا�سب ًا
�أ -يلتزم املُتظ ِّلم باحل�ضور �أمام اللجنة متى ُط ِلب منه ذلك ،وله �أن ُينيب عنه من يراه ُم ِ
بتوكيل ّ
خطي ر�سمي ُمو ّقع عليه ُيق ّدم قبل املوعد املُح ّدد للجل�سة ،ما مل ُتق ِّرر اللجنة ُح�ضور
املُتظ ِّلم بنف�سه.
ب -على الدائرة املُتظ ّلم �ض ّدها ،متى ُط ِلب منها ذلك� ،أن تندُب �أي ًا من ُم ّ
خت�صني �أو
وظفيها املُ ّ
نا�سب ًا ل ُيم ِّثلها �أمام اللجنة لبيان وجهة نظرها ب�ش�أن التظلُّم املُق ّدم �ض ّدها و�إبداء
من تراه ُم ِ
دفاعها وتقدمي ما ُي�ؤ ّيد ذلك من الب ّينات واملُ�ستندات.
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التخ ُّلف عن احل�ضور
املادة ()15
�أ -يجوز للجنة يف حال تخلُّف �أي من طريف التظلُّم عن ح�ضور اجلل�سة بعد تبليغه مبوعد
انعقادها على النحو املُبينّ يف املادة ( )12من هذا املر�سوم اال�ستمرار يف نظر التظلُّم والبت
فيه.
ب -يجوز للجنة �إ�سقاط التظلُّم �إذا تخ ّلف املُتظ ِّلم عن ح�ضور اجلل�سة بعد تبليغه مبوعد انعقادها
دون عذر مقبول� ،أو تخ ّلف عن تنفيذ طلبات اللجنة بدون عذر مقبول.
الإ�سقاط والت�أجيل والوقف
املادة ()16
�أ	-ال يجوز للجنة بعد قبولها للتظلُّم �إ�سقاطه ُم�ؤ ّقت ًا �أو ت�أجيله لوقت غري محُ ّدد.
ب�	-إذا تبينّ للجنة �أثناء نظر التظلُّم �أن مو�ضوعه يت ِّ�صل بجرمية ،فعلى رئي�س اللجنة �إخطار
الدائرة املُتظ ّلم �ضدها بذلك ،لتتو ّلى اتخاذ الإجراءات القانون ّية الالزمة يف هذا ال�ش�أن،
ويجوز لرئي�س اللجنة �أن ُيق ِّرر يف هذه احلالة �إما اال�ستمرار يف نظر التظلُّم �أو وقف ال�سري فيه
حلني البت يف الدعوى اجلزائ ّية.
ج -يجوز باالتفاق بني طريف التظلُّم ،وقف النظر يف التظلُّم �أو ت�أجيله ُم�ؤ ّقت ًا ملُ ّدة ال تزيد على ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ ُموافقة اللجنة على اتفاق الطرفني ،وال يجوز لأي من الطرفني �أن يط ُلب
التعجيل يف نظر التظلُّم خالل هذه املُ ّدة �إال ُمبوافقة الطرف الآخر ،و�إذا مل يط ُلب املُتظ ِّلم
من اللجنة ا�ستئناف النظر يف التظلُّم خالل �أ�سبوع من نهاية الأجل املُتّفق عليه للوقف �أو
الت�أجيل ،اع ُتبرِ املُتظ ِّلم تارك ًا لتظلُّمه ،وال يجوز له يف هذه احلالة �إعادة تقدمي التظلُّم ذاته.
د�	-إذا مت وقف التظلُّم �أو ت�أجيله وفق ًا لأحكام هذه املادة وتع ّذر �إعادة ال�سري فيه لأي �سبب كان،
ف�إن التظ ّلم ي�س ُقط نهائي ًا.
�صالح ّيات اللجنة
املادة ()17
�أ -يكون للجنة يف �سبيل النظر والبت يف التظلُّم وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم ،ال�صالح ّيات التالية:
� .1سماع �إفادة طريف التظلُّم ،ودرا�سة املُ�ستندات املُ�ؤ ّيدة ل ُك ٍّل من ُهما وقبول الأد ّلة املُق ّدمة
�إليها ،ووزنها ،وتقدير مدى �صلتها مبو�ضوع التظلُّم.
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�	.2إجراء املُعاينة �أو التحقيقات التكميل ّية وطلب تزويدها بالوثائق الالزمة ،واالطالع عليها
وفح�صها� ،سوا ًء بنف�سها �أو بوا�سطة �أي �شخ�ص تنتد ُبه لهذه الغاية.
 .3ا�ستدعاء �أي من ُم ّ
وظفي �أو ُمنت�سبي الدائرة املُتظ ّلم �ض ّدها حل�ضور جل�ساتها.
 .4دعوة من تراه ُمنا�سب ًا ل�سماع �أقواله من ال�شهود �سوا ًء من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب
�أي من طريف التظلُّم ،وللجنة �أن متنع توجيه �أي �أ�سئلة �إلى ال�شاهد �إذا كانت ال تتعلق
مبو�ضوع التظلُّم.
نا�سب ًا من ا ُ
خت�صني ،دون �أن يكون ل ُهم �صوت معدود يف
 .5اال�ستعانة مبن تراه ُم ِ
خلرباء واملُ ّ
ُمداوالتها.
ب -يجوز للجنة بقرار من رئي�سها� ،إحالة ُجزء من التحقيقات للجهات املعن ّية يف الإمارة وذلك
مهامها.
ملُعاونة اللجنة يف �أداء ِّ
ج	-ال يجوز للجنة ا�ستبعاد �أو �إغفال �أي دليل �أو ُم�ستند ُيقدِّ مه �أي من طريف التظلُّم قد يكون له
ت�أثري يف قرار اللجنة دون �إبداء �سبب لذلك.
دُ -يحظر قبول �أي دليل غري م�شروع �أو خُما ِلف لل ِّنظام العام �أو الآداب العا ّمة �أو �أن يكون ما�س ًا
باحلقوق وا ُ
حل ّريات.
الف�صل اخلام�س
جل�سات اللجنة و�إ�صدار القرارات وتنفيذها
جل�سات اللجنة
املادة ()18
�أ -تعقد اللجنة جل�ساتها بدعوة من رئي�سها� ،أو نائبه يف حال غيابهُ ،ك ّلما دعت احلاجة �إلى
ذلك ،وتكون جل�ساتها �صحيحة بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضائها ،على �أن يكون رئي�س اللجنة �أو نائبه
من بينهم.
ب -جل�سات اللجنة �س ّرية ،ويجوز لرئي�س اللجنة �أن ي�سمح بح�ضور �أي �شخ�ص له �صلة مبو�ضوع
التظلُّم.
جُ -يناط بالأمانة العا ّمة مُهِ ّمة توجيه الدعوة �إلى عقد جل�سات اللجنة ،و�إعداد حما�ضر جل�ساتها
و ُمتابعة تنفيذ قرارتها ،بالإ�ضافة �إلى تنفيذ ما يتم تكلي ُفها به من �أعمال من قبل رئي�س
اللجنة.
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�إ�صدار القرارات
املادة ()19
�صدر اللجنة قراراتها بالإجماع� ،أو ب�أغلب ّية �أ�صوات �أع�ضائها احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
�أُ -ت ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة.
الأ�صواتُ ،ي ّ
ب -يجب �أن تكون القرارات ال�صادرة عن اللجنة ُم�س ّببة.
�صدر اللجنة قرارها النهائي يف التظلُّم خالل ُم ّدة ال تزيد على (� )60ستني يوم ًا من تاريخ
جُ -ت ِ
�إحالته �إليها ،ويجوز لرئي�س اللجنة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك متديد هذه املُ ّدة ملُدد
ممُ ا ِثلة على �أال تزيد يف جمموعها على (� )6ستة �أ�شهر.
�سجل اعرتا�ضه ّ
خطي ًا على منت القرار.
د -يجوز لع�ضو اللجنة املُخا ِلف لقرار الأغلب ّية �أن ُي ِّ
هـ	-ال يكون لع�ضو اللجنة �صوت ًا يف قراراتها ولي�س له املُ�شاركة يف ُمداوالتها و ُمناق�شاتها ،متى كان
ممُ ِّث ًال عن الدائرة التي ينتمي �إليها املُتظ ِّلم� ،أو تر ِب ُطه به �صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة� ،أو
�سبق له �إبداء الر�أي يف مو�ضوع التظ ّلم.
وُ -تد ّون قرارات اللجنة يف حما�ضر جل�سات ُيو ِّقع عليها رئي�س اجلل�سة والأع�ضاء احلا�ضرون.
�صدر اللجنة قراراتها يف امل�سائل الإجرائ ّية كتاب ًة ،ويجب �أن ت�شتمل هذه القرارات على
زُ -ت ِ
الأ�سباب التي ُبنيت عليها ،ويتم التوقيع على القرار من رئي�س اجلل�سة و�أع�ضائها احلا�ضرين.
ح -على اللجنة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أي من طريف التظلُّم ت�صحيح ما قد يقع يف
قرارها من �أخطاء مادية ،ويف حال وقوع �أي غمو�ض يف قرارات اللجنة ،ف�إ ّنه يحق لأي من
طريف التظلُّم �أن يط ُلب من اللجنة تو�ضيح هذا الغمو�ض ،ويكون للجنة يف هذه احلالة �إ�صدار
نا�سب يف هذا ال�ش�أن.
القرار املُ ِ
تبليغ القرار
املادة ()20
على الأمانة العا ّمة تبليغ �أطراف التظلُّم بالقرار النهائي ال�صادر عن اللجنة يف التظلُّم خالل ()5
خم�سة �أيام عمل من تاريخ ُ�صدوره.
قطع ّية قرار اللجنة
املادة ()21
تكون كا ّفة القرارات ال�صادرة عن اللجنة يف �أي تظلُّم ُيرفع �إليها �سوا ًء يف ال�شكل �أو يف املو�ضوع
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طريق من ُط ُرق ّ
الطعن الإدار ّية ،وتكون ُم ِلزمة لل ُمتظ ِّلم
قطع ّية ال تقبل �أي اعرتا�ض �أو ُمراجعة ب�أي ٍ
والدائرة املُتظ ّلم �ض ّدها ،دون الإخالل بحق املُتظ ِّلم يف اللجوء �إلى الق�ضاء ّ
للطعن يف قرار الدائرة
املُتظ ّلم منه.
تنفيذ قرارات اللجنة
املادة ()22
�أ�	-إذا ت�ض ّمن قرار اللجنة �إلزام الدائرة املُتظ ّلم �ضدها ب�سحب القرار املُتظ ّلم منه ،فتُعترب
جميع الإجراءات والت�ص ُّرفات القانون ّية والإدار ّية التي ّمتت مبوجب القرار املُتظ ّلم منه،
ُملغاة من تاريخ ُ�صدور القرار املُتظ ّلم منه.
ب�	-إذا ت�ض ّمن قرار اللجنة �إلزام الدائرة املُتظ ّلم �ضدها ب�إلغاء القرار املُتظ ّلم منه ُجزئ ّي ًا �أو ُك ّلي ًا،
فتُعترب جميع الإجراءات والت�ص ُّرفات القانون ّية والإدار ّية التي ّمتت مبوجب القرار املُتظ ّلم
منهُ ،ملغاة من تاريخ ُ�صدور قرار اللجنة.
ج -على الدائرة املُتظ ّلم �ضدها تنفيذ القرار ال�صادر عن اللجنة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ تبليغها به ،و�إخطار اللجنة بالإجراءات املُتّخذة من قبلها يف هذا ال�ش�أن ،وتزويدها
باملُ�ستندات التي تط ُلبها والتي ُتث ِبت تنفيذها لقرار اللجنة.
طلب وقف التنفيذ
املادة ()23
�أ -يجوز لل ُمتظ ِّلم �أن يط ُلب من رئي�س اللجنة وقف تنفيذ القرار املُتظ ّلم منه ُم�ؤ ّقت ًا �إلى حني البت
يف التظلُّم ،و ُي�شرتط لقبول هذا الطلب ما يلي:
�	.1أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار املُتظ ّلم منه ُمق ِرتن ًا بطلب �سحبه �أو �إلغائه.
تنفيذه قد مت ُ
�	.2أال يكون القرار املطلوب وقف ُ
تنفيذه فع ًال.
�	.3أن يكون الطلب مب ِن ّي ًا على �أ�سباب ِج ّد ّية وواقع ّية.
�	.4أن يكون من �ش�أن تنفيذ القرار املُتظ ّلم منه ترتيب �آثار يتع ّذر تدا ُركها.
ب -لرئي�س اللجنة �أن يبت يف الطلب املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة خالل ( )3ثالثة
�أيام عمل من تاريخ تقدميه �إليه ،ويف حال عدم البت يف الطلب خالل هذه املُ ّدة ف ُيعترب الطلب
مرفو�ض ًا ،ويف حال قبول الطلب ،فعلى الأمانة العا ّمة �إخطار الدائرة بوقف تنفيذ القرار
املُتظ ّلم منه ُم�ؤ ّقت ًا حلني البت يف التظلم.
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الف�صل ال�ساد�س
�أحكام ختامية
التقرير اخلا�ص
املادة ()24
مبهامها،
�أ	-ال يجوز للدائرة اتخاذ �أي �إجراء �أو ت�ص ُّرف من �ش�أنه �أن يحول دون قيام اللجنة ِّ
وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 .1عرقلة الإجراءات �أو التحقيقات التي تجُ ريها اللجنة �أو االعرتا�ض على القيام بها ب�أي
�شكل من الأ�شكال ،من جانب �أي م�س�ؤول �أو ُم ّ
وظف �أو ُمنت�سب �أو �أي �شخ�ص �آخر يعمل
لدى الدائرة املُتظ ّلم �ضدها.
 .2التهاون �أو اتخاذ �أي موقف �سلبي من جانب �أي م�س�ؤول �أو ُم ّ
وظف �أو ُمنت�سب �أو �أي
�شخ�ص �آخر يعمل لدى الدائرة املُتظ ّلم �ضدها ب�ش�أن الإجابة على �أي طلب من طلبات
اللجنة� ،أو ب�ش�أن تقدمي الدعم الالزم لها للقيام ب�إجراءات التح ّري والتحقيق يف
التظلُّم.
 .3عدم ال�سماح لل ُمتظ ِّلم �أو �أي �شخ�ص �آخر تط ُلبه اللجنة حل�ضور جل�ساتها.
ُ
التباط�ؤ يف تنفيذ القرار ال�صادر عن اللجنة يف مو�ضوع التظلُّم.
 .4التهاون �أو
ب -يرفع رئي�س اللجنة تقرير ًا خا�ص ًا �إلى نائب الرئي�س ب�ش�أن �أي ت�ص ُّرف �أو �إجراء �صدر عن
مبهامها� ،أو حال دون تنفيذ القرار ال�صادر عنها.
الدائرة حال دون قيام اللجنة ِّ
ج -للجنة �إخطار الدائرة املُتظ ّلم �ضدها يف حال عدم تعاون �أي �شخ�ص يعمل لديها مع اللجنة
وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
ال�سنوي
التقرير ّ
املادة ()25
يرفع رئي�س اللجنة تقرير ًا �سنوي ًا �إلى نائب الرئي�س ،يت�ضمن ما يلي:
 .1عدد ونوع التظلُّمات املُق ّدمة �إلى اللجنة وبيان ما مت البت فيه منها� ،سوا ًء بعدم قبولها �أو
ب�سحب القرارات املُتظ ّلم منها �أو ب�إلغا ِئها.
 .2حاالت امتناع الدوائر عن تنفيذ قرارات اللجنة ،واقرتاح الإجراءات والتدابري الالزمة
ل�ضمان التزامها بهذه القرارات.
 .3برنامج عمل اللجنة واالقرتاحات والتو�صيات الالزمة لتح�سني �أدا ِئها ،مبا يف ذلك اقرتاح �أي
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تعديل على الت�شريعات ذات ال�صلة بعملها.
 .4التو�صيات العا ّمة ب�ش�أن التدابري الكفيلة بتحقيق مبادئ العدالة واملُ�ساواة والإن�صاف عند
البت يف التظلُّمات املعرو�ضة على اللجنة.
ال�سر ّية
ِّ
املادة ()26
�أ -يلتزم رئي�س اللجنة ونائبه وجميع �أع�ضائها ،وجميع العاملني يف الأمانة العا ّمة ،ومن ت�ستعني
بهم اللجنة من ا ُ
خت�صني بواجب كتمان ال�سر يف ُكل ما يتع ّلق بالوقائع والوثائق
خلرباء واملُ ّ
واملُ�ستندات والقرارات التي ّ
يطلعون عليها واملعلومات التي ت�صل �إلى علمهم �أثناء ممُ ار�س ِتهم
ملهامهم ،وي�ستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء عالقتهم باللجنة.
ِّ
مما ال يجوز للغري االطالع
ب -يلتزم ُكل من ميلك ُم�ستند ًا �أو �أوراق ًا �أو �أي ب ّينة تتع ّلق بالتظلُّم ّ
نا�سب ًا يف هذا ال�ش�أن.
عليه� ،إعادته �إلى اللجنة لأر�شفته �أو التعا ُمل معه وفق ًا ملا تراه ُم ِ
ج -على الأمانة العا ّمة �أر�شفة الأوراق واملُ�ستندات �أو �أي من ُمتع ِّلقات التظلُّم يف �أماكن خُم ّ�ص�صة
�صدر رئي�س اللجنة نظام ًا داخلي ًا يف
متنع الغري من الو�صول �إليها بدون وجه حق ،على �أن ُي ِ
�ش�أن �إتالف املُ�ستندات والأوراق و ُمتع ّلقات التظلُّم.
املوارد املال ّية للجنة
املادة ()27
تتولى دائرة املال ّية توفري املوارد املال ّية الالزمة لتمكني اللجنة من القيام باملهام واالخت�صا�صات
املنوطة بها مبوجب هذا املر�سوم والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()28
ُي�صدر الرئي�س �أو من ُيف ّو�ضه القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
الإلغاءات
املادة ()29
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()30
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )28ل�سنة 2018
ب�ش�أن
الطعون ُ
قبول ُّ
احلقوق ّية �أمام حماكم دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون الإجراءات املدن ّية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن ال ُّر�سوم الق�ضائ ّية يف حماكم دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
نر�سم ما يلي:

قبول ُّ
الطعون
املادة()1
تكون ُّ
الطعون ا ُ
حلقوق ّية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات ال�صادرة عن حماكم دبي مقبولة
�شك ًال من حيث مواعيد �سداد ال ُّر�سوم والت�أمينات املُ�ستح ّقة عنها� ،شريطة ما يلي:
�	.1أن يتم ت�سجيل ّ
الطعن لدى مكتب �إدارة الدعوى ب�شكل ُمبا�شر� ،أو عن طريق ال ِّنظام الإلكرتوين
املُعتمد لدى حماكم دبي ،خالل مواعيد ّ
الطعن املُح ّددة مبوجب الت�شريعات ال�سارية.
�	.2أن يقوم الطاعن ب�سداد ال ُّر�سوم والت�أمينات املُق ّررة قانون ًا ،خالل ( )3ثالثة �أ ّيام عمل من
خت�صة ،ما مل ُيق ِّرر رئي�س
بال�سداد من مكتب �إدارة الدعوى لدى املحكمة املُ ّ
تاريخ �إخطاره ّ
حماكم دبي ُمهلة �أخرى.
�إعادة النظر يف ّ
الطعون
املادة ()2
ب�سقوط احلق يف ّ
ُيعاد ال ّنظر يف ّ
الطعون ا ُ
الطعن �أو عدم قبوله �شك ًال ب�سبب
حلقوق ّية التي ُق ِ�ضي فيها ُ
الت� ُّأخر يف �سداد ال ُّر�سوم والت�أمينات املُ�ستح ّقة عن املواعيد املُق ّررة قانون ًا ،وذلك بال ّن�سبة ُّ
للطعون
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التي مت قيدها عن طريق ال ِّنظام الإلكرتوين املُعتمد لدى حماكم دبي من تاريخ  3مايو  2015وحتى
تاريخ العمل بهذا املر�سوم� ،شريطة �أن يط ُلب الطاعن �إعادة ال ّنظر يف الطعن خالل ( )30ثالثني
يوم ًا من اليوم التايل لتاريخ العمل بهذا املر�سوم ،وال يجوز ت�سجيل طلب �إعادة النظر يف ّ
الطعن
بعد ُم ِ�ضي هذه املُ ّدة.
وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()3
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )29ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إلغاء م�ؤ�س�سة اندماج

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )12ل�سنة  2009ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة اندماج،
نر�سم ما يلي:

�إلغاء امل�ؤ�س�سة
املادة ()1
ُتلغى مبوجب هذا املر�سوم «م�ؤ�س�سة اندماج» املُن�ش�أة مبوجب املر�سوم رقم ( )12ل�سنة 2009
املُ�شار �إليه.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )30ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  1992ب�إن�شاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد ِبـ «الهيئة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة الهيئة ،برئا�سة ال�س ّيد /مطر حميد الطايرُ ،
 .1ال�س ّيد� /سعي ــد حممــد الطاي ــر
 .2ال�س ّيد /هـالل خلفان بن ظــاهر
 .3ال�س ّيد /عبداهلل حمم ــد الها�شمي
 .4ال�س ّيد /خلفـان �أحم ــد ح ــارب
 .5ال�س ّيد /ماج ــد حم ــد ال�شام�سي
 .6ال�س ّيد /عبيـد �سعيـد بن م�سحـار
 .7ال�س ّيد� /سعي ــد حمم ــد ال�شــارد
 .8ال�س ّيد /نبيل عبدالرحمن عارف
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة يف �أداء
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مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ِّ
ال ُع�ضو املُنتدب
املادة ()2
ي�ستمر ال�س ّيد� /سعيد حممد الطايرُ ،ع�ضو ًا ُمنتدب ًا لإدارة �أعمال الهيئة.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )31ل�سنة 2018
بت�شكيل
للم�ستقبل
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي ُ
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2015ب�إن�شاء ُمتحف املُ�ستقبل،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2016ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي لل ُم�ستقبل ،و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ
«امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي لل ُم�ستقبل،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2017بتعيني ع�ضو يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي لل ُم�ستقبل،
وعلى املر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2017بتعيني �أع�ضاء يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي لل ُم�ستقبل،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ،برئا�سة �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وع�ضو ّية ُكل من:
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذيُ ،
نائب ًا للرئي�س
 .1معايل /حممـ ــد عبد اهلل القــرق ــاوي		
ع�ضو ًا
 .2معايل /عمـ ــر �سلط ــان الع ــلمـ ــاء
ع�ضو ًا
 .3معايل /ع ـهـ ــود خلفـ ــان الروم ــي 		
ع�ضو ًا
 .4معايل الدكتور� /أحمد بالهول الفال�سي
ع�ضو ًا
 .5معايل /ح�صـ ــة عيـ ــ�سى بـوحميـ ــد 		
ع�ضو ًا
 .6معايل /مــريـ ــم حممـ ــد املهيـ ــري 		
ع�ضو ًا
 .7معايل� /سـ ــارة يو�سـ ــف الأمـيـ ــري 		
ع�ضو ًا
 .8معايل /حميـ ــد حممـ ــد القـ ــطام ــي
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ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

 .9ال�س ّيد /عبـ ــداهلل مـحم ـ ــد بن طـ ــوق
 .10ال�س ّيد /عبـ ــداهلل مـحم ـ ــد البـ�س ـ ــطي        
 .11ال�س ّيد /عبـ ــداهلل �أح ـ ـم ـ ــد احلب ـ ــاي
 .12اللواء /عب ــداهلل خــلي ـ ــفة الـ ـمـ ــري		
 .13ال�س ّيد /مـ ـطـ ــر م ــحمـ ــد الــطايـ ــر 		
 .14ال�س ّيد� /س ــعيـ ــد مـحمـ ــد ال ــطاي ـ ــر		
 .15ال�س ّيد /ع ــادل �أحم ــد جواد الــر�ض ــا
 .16ال�س ّيد /داوود عب ــدالرحمــن الهاجـري       
 .17ال�س ّيد� /سعيــد حمم ــد العطر الظنحاين
 .18الدكتور /عبـ ــداهلل حممـ ــد الـ ـكـ ــرم
 .19ال�س ّيد� /أحمـ ــد عبد الكريـ ــم جـلفـ ــار
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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قرار رقم ( )20ل�سنة 2018
بت�شكيل
جلنة التظ ُّلمات املركز ّية الع�سكر ّية بدبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

رئي�س ُّ
ال�شرطة والأمن العام

بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية للع�سكريني املحليني
العاملني يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2018ب�إن�شاء جلنة التظلُّمات املركز ّية الع�سكر ّية بدبي واعتماد
نظام عملها،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل اللجنة
املادة ()1
�أُ -ت�ش ّكل «جلنة التظلُّمات املركز ّية الع�سكر ّية بدبي» املُن�ش�أة مبوجب املر�سوم رقم ( )27ل�سنة
 2018املُ�شار �إليه ،على النحو التايل:
رئي�س ًا
			
 .1ال�س ّيد /حمم ــد �سعــد عبداهلل ال�شريــف
نائب ًا للرئي�س
			
 .2ال�س ّيد� /أحمد �سعيد بن م�سحار املهريي
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيد� /أحمد حمم ــد يو�سف ال�شـ ــحي
ع�ضو ًا
		
	.4ممُ ِّثل عن القيادة العامة ل�شرطة دبي
ع�ضو ًا
	.5ممُ ِّثل عن الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي
ع�ضو ًا
	.6ممُ ِّثل عن الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي
ب -تتم ت�سمية ممُ ِّثلي اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من قبل م�س�ؤويل تلك
اجلهات.
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
رئي�س ُّ
ال�شرطة والأمن العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 19سبتمرب  2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9حمرم  1440هـ
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