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�ملحتويات 

�ساحب �ل�سمو حاكم دبي
قو�نني

- قانون رقم )9( ل�شنة 2018 بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )30( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.

- قانون رقم )10( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعديل بع�ض امل�شميات لدى �شلطة دبي للمجمعات 
الإبداعية.

العاملي ل�شت�شارات  را�شد  بن  اإحلاق مركز حممد  ب�شاأن  ل�شنة 2018  قانون رقم )11(   -
الوقف والهبة مبوؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الق�شر.

- قانون رقم )12( ل�شنة 2018 ب�شاأن اإلغاء القانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن املناطق 
احلرة.

مر��سيم
- مر�شوم رقم )27( ل�شنة 2018 باإن�شاء جلنة التظلمات املركزية الع�شكرية بدبي واعتماد 

نظام عملها.
- مر�شوم رقم )28( ل�شنة 2018 ب�شاأن قبول الطعون احلقوقية اأمام حماكم دبي.

- مر�شوم رقم )29( ل�شنة 2018 ب�شاأن اإلغاء موؤ�ش�شة اندماج.
- مر�شوم رقم )30( ل�شنة 2018 بت�شكيل جمل�ض اإدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.
- مر�شوم رقم )31( ل�شنة 2018 بت�شكيل جمل�ض اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.

قر�ر�ت
- قرار رقم )20( ل�شنة 2018 بت�شكيل جلنة التظلمات املركزية الع�شكرية بدبي.
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قانون رقم )٩( ل�سنة ٢٠18
بتعديل بع�ص �أحكام �لقانون رقم )٣٠( ل�سنة ٢٠٠6

باإن�ساء
هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�سرّية يف دبي

__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )30( ل�شنة 2006 باإن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرّية يف دبي، 
وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي،

ُن�سِدر �لقانون �لتايل:
�ملادة �ملُ�ستبدلة

�ملادة )1(
ُي�شتبدل بن�ض املادة )16( من القانون رقم )30( ل�شنة 2006 املُ�شار اإليه، الن�ض التايل:

�ملادة )16(
تتكون املوارد املالّية للهيئة مّما يلي:

ه لها يف املُوازنة العامة حلكومة دبي. ما يتم تخ�شي�شُ   .1
مها. الر�شوم وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ   .2

وفقًا  التنفيذي،  املجل�ض  ويقبلها  الهيئة  تتلقاها  التي  والو�شايا  والأوقاف  والهبات  املنح    .3
للت�شريعات ال�شارية.

اأي موارد اأخرى ُيقرها املجل�ض التنفيذي.   .4
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�ل�ّسريان و�لّن�سر
�ملادة )٢(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 حمرم 1440 هـ
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قانون رقم )1٠( ل�سنة ٢٠18
ب�ساأن

تعديل بع�ص �ملُ�سّميات لدى �ُسلطة دبي للُمجّمعات �لإبد�عّية
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2014 ب�شاأن املُجّمعات الإبداعّية يف اإمارة دبي، 

ُن�سدر �لقانون �لتايل: 
تعديل �ملُ�سّميات

�ملادة )1(
اأي  اإليه، ويف  املُ�شار  ل�شنة 2014  القانون رقم )15(  التالية، حيُثما وردت يف  باملُ�شّميات  ُي�شتبدل 
ت�شريع اآخر معمول به يف اإمارة دبي، ولدى اأي جهة حكومّية فيها، املُ�شّميات الواردة اإزاء ُكلٍّ منها:

: قانون �ُشلطة دبي للتطوير رقم )15( ل�شنة 2014. قانون املُجّمعات الإبداعّية يف اإمارة 
دبي رقم )15( ل�شنة 2014

: �ُشلطة دبي للتطوير. �ُشلطة دبي للُمجّمعات الإبداعّية 
: املُجّمعات. املُجّمعات الإبداعّية 
: املُنتجات. املُنتجات الإبداعّية 

�ل�ّسريان و�لّن�سر
�ملادة )٢(

دوره وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 حمرم 1440 هـ
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قانون رقم )11( ل�سنة ٢٠18
ب�ساأن

�إحلاق مركز حممد بن ر��سد �لعاملي ل�ست�سار�ت �لوقف و�لهبة
ر مُبوؤ�ّس�سة �لأوقاف و�سوؤون �لُق�سّ
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

ر،  الُق�شّ و�شوؤون  الأوقاف  ُموؤ�ّش�شة  اإن�شاء  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )9( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
وُي�شار اإليها فيما بعد بـِ »�ملوؤ�س�سة«،  

وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2015 باإن�شاء ُموؤ�ّش�شة ُمبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملّية، 
الوقف  ل�شت�شارات  العاملي  را�شد  بن  مركز حممد  باإن�شاء   2017 ل�شنة   )17( رقم  القانون  وعلى 

والهبة، وُي�شار اإليه فيما بعد بـِ »�ملركز«،  

ُن�سدر �لقانون �لتايل:
�إحلاق �ملركز باملُوؤ�ّس�سة

�ملادة )1(
ُيلحق »مركز حممد بن ر��سد �لعاملي ل�ست�سار�ت �لوقف و�لهبة« املُن�شاأ مبوجب القانون رقم 

ر. )17( ل�شنة 2017 املُ�شار اإليه، مُبوؤ�ّش�شة الأوقاف و�شوؤون الُق�شّ

ُمار�سة �ل�سالحّيات
�ملادة )٢(

يتولى جمل�ض اإدارة املُوؤ�ّش�شة القيام باملهام وال�شالحّيات املُقّررة ملجل�ض اأمناء املركز مبوجب  اأ-  
القانون رقم )17( ل�شنة 2017 املُ�شار اإليه.

يتولى اأمني عام املُوؤ�ّش�شة اأو من ُيكّلفه مُمار�شة املهام وال�شالحّيات املُقّررة لأمني عام املركز  ب-  
مبوجب القانون رقم )17( ل�شنة 2017 امل�شار اإليه.
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توفري �لّدعم �ملايل و�لإد�ري للمركز
�ملادة )٣(

والقيام  اأهدافه  حتقيق  من  لتمكينه  للمركز،  والإداري  املايل  الّدعم  توفري  املُوؤ�ّش�شة  على 
بالخت�شا�شات املنوطة به مبوجب القانون رقم )17( ل�شنة 2017 امل�شار اإليه.

 
�لإلغاء�ت
�ملادة )4(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القانون.

�ل�ّسريان و�لّن�سر
�ملادة )٥(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.  ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 حمرم 1440 هـ
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قانون رقم )1٢( ل�سنة ٢٠18
ب�ساأن

�إلغاء �لقانون رقم )4( ل�سنة ٢٠٠1 ب�ساأن �ملناطق �حُلّرة
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )1( ل�شنة 2001 باإن�شاء موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احُلّرة،
وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن املناطق احُلّرة، 

ُن�سدر �لقانون �لتايل:
�إلغاء �لقانون

�ملادة )1(
ُيلغى مبوجب هذا القانون، القانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن املناطق احُلّرة. 

�ل�ّسريان و�لّن�سر
�ملادة )٢(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 حمرم 1440 هـ
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مر�سوم رقم )٢7( ل�سنة ٢٠18
باإن�ساء

جلنة �لتظلُّمات �ملركزّية �لع�سكرّية بدبي و�عتماد نظام عملها
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالّية،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2012 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرّية للع�شكريني املحليني العاملني يف 

اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي،

رطة والأمن العام يف اإمارة دبي، وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2013 بتعيني نائب لرئي�ض ال�شُّ
وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2013 باعتماد هيكل التبعّية التنظيمّية للدوائر الع�شكرّية يف حكومة 

دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن جلنة دبي للموارد الب�شرّية الع�شكرّية،

الب�شرّية  للموارد  دبي  لعمل جلنة  الداخلّية  الالئحة  باعتماد   2017 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 
الع�شكرّية،

نر�سم ما يلي: 
�لف�سل �لأول

�لتعريفات ونطاق �لتطبيق
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا املر�شوم، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يُدل �شياق الن�ض على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: �شاحب ال�شمو حاكم دبي. احلاكم 
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رطة والأمن العام  يف الإمارة. : رئي�ض ال�شُّ الرئي�ض 
رطة والأمن العام يف الإمارة، املُعنّي مبوجب املر�شوم  : نائب رئي�ض ال�شُّ نائب الرئي�ض 

رقم )29( ل�شنة 2013 املُ�شار اإليه.
: قانون اإدارة املوارد الب�شرّية للع�شكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي  القانون 

رقم )6( ل�شنة 2012 وتعديالته، اأو اأي ت�شريع اآخر يحل حمله.
: اأي جهة ع�شكرّية اأو مدنّية نظامّية تخ�شع لأحكام القانون. الدائرة 

هذا  لأحكام  وفقًا  املُن�شاأة  بدبي،  الع�شكرّية  املركزّية  التظلُّمات  جلنة   : اللجنة 
املر�شوم.

ُتقّدم  التي  وال�شكاوى  التظلُّمات  للنظر يف  الدائرة  املُ�شّكلة يف  اللجنة   : جلنة التظلُّمات وال�شكاوى 
اإليها من ُمنت�شبي الدائرة وفقًا لأحكام القانون.

ه. مه املُنت�شب اإلى اللجنة على القرار ال�شادر بحقِّ : اعرتا�ض خّطي ُيقدِّ التظلُّم 
: الأمانة العاّمة للجنة دبي للموارد الب�شرّية الع�شكرّية. الأمانة العاّمة 

ويحمل  الدائرة  ُموازنة  �شمن  الواردة  الوظائف  اإحدى  ي�شغل  من  ُكل   : املُنت�ِشب 
تب الع�شكرّية، وي�شمل الذكر والأنثى. اإحدى الرُّ

: املُنت�ِشب الذي يتقّدم بالتظلُّم اأمام اللجنة وفقًا لأحكام هذا املر�شوم. املُتظلِّم 

نطاق �لتطبيق
�ملادة )٢(

ت�شري اأحكام هذا املر�شوم على جميع املُنت�شبني املحليني العاملني يف الدائرة. اأ- 
يتم نظر التظلُّمات املُقّدمة من املُنت�ِشبني العاملني يف جهاز اأمن الدولة بدبي، من قبل جلنة  ب-  

ة يتم ت�شكيلها مبوجب قرار ي�شُدر يف هذا ال�شاأن عن احلاكم. خا�شّ
اإليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة على التظلُّمات املنظورة  ة املُ�شار  ق اللجنة اخلا�شّ ُتطبِّ ج-  
ة بتقدمي الّدعم الإداري  د هذه اللجنة اجلهة املُخت�شّ اأمامها اأحكام هذا املر�شوم، على اأن حُتدِّ

لها.
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�لف�سل �لثاين
�إن�ساء �للجنة و�أهد�فها و�خت�سا�ساتها

�إن�ساء �للجنة
�ملادة )٣(

وُتلحق  بدبي«،  �لع�سكرّية  �ملركزّية  �لتظلُّمات  »جلنة  ُت�شّمى  ُم�شتقّلة  دائمة  جلنة  ُتن�شاأ  اأ-  
بنائب الرئي�ض وتخ�شع لإ�شرافه.

تتاألف اللجنة من رئي�ض ونائب للرئي�ض وعدد من الأع�شاء من ذوي اخلربة والخت�شا�ض يف  ب-  
املجالت القانونّية واملوارد الب�شرّية ل يزيد عددهم عن )7( �شبعة اأع�شاء، ي�شُدر بتعيينهم 

�شه.  وحتديد ُمكافاآتهم قرار من الرئي�ض اأو من ُيفوِّ

�أهد�ف �للجنة
�ملادة )4(

تهدف اللجنة اإلى حتقيق ما يلي:
اإتاحة الُفر�شة للُمنت�ِشب التظلُّم من القرارات الإدارّية النهائّية ال�شادرة من جلنة التظلُّمات    .1

رة يف مراكزهم القانونّية واأو�شاعهم و�شائر �شوؤونهم الوظيفّية. وال�شكاوى، املُوؤثِّ
�شمان حتقيق العدالة وال�ّشعادة الوظيفّية وا�شتقرار الأو�شاع الوظيفّية للُمنت�ِشبني.   .2

�شمان تطبيق اأحكام القانون والت�شريعات ال�شادرة مبوجبه ب�شكل �شليم، واللتزام بحدوده    .3
املر�شومة.

�خت�سا�سات �للجنة
�ملادة )٥(

تخت�ض اللجنة مبا يلي:  اأ-  
الّنظر والبت يف التظلُّمات التي يتم تقدميها اإليها من املُنت�ِشبني وفقًا للقواعد والإجراءات    .1

واملُدد املن�شو�ض عليها يف هذا املر�شوم.
اأو  قبول التظلُّمات املُقّدمة من املُنت�ِشبني يف حال امتناع الدائرة عن اتخاذ اأي اإجراء    .2
قرار اأوجب القانون اأو الت�شريعات ال�شارية على الدائرة اتخاذه، والّنظر والبت يف هذه 

التظلمات �شريطة اإثبات املُتظلِّم امتناع الدائرة.
الّنظر والبت يف امل�شائل املُتعلِّقة بالتظلُّمات التي حُتال اإليها من الرئي�ض اأو نائبه.   .3
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املنا�شب  اأو  اجلوازّية،  الرتقيات  اأو  العمل،  ب�شاعات  املُتعلِّقة  التظلُّمات  يف  اللجنة  تنُظر  ل  ب-  
الوظيفّية، اأو مقدار الراتب اأو البدلت واملُكافاآت.

ل تخت�ض اللجنة باأي تظلُّم يكون مو�شوعه منظورًا اأمام الق�شاء اأو �شدر ب�شاأنه ُحكم ق�شائي  ج-  
بات.

�خت�سا�سات رئي�ص �للجنة
�ملادة )6(

يتولى رئي�ض اللجنة ُمِهّمة الإ�شراف على اأعمالها، ويكون له يف �شبيل ذلك القيام مبا يلي: اأ-  
تروؤ�ض الجتماعات واإدارتها، ومتكني الأع�شاء من اإبداء اآرائهم مبا ي�شمن ُم�شاركِتهم    .1

الفّعالة.
رفع التقارير اإلى نائب الرئي�ض حول اأن�شطة اللجنة، واطالعه على اأدائها واإجنازاتها.   .2

متثيل اللجنة اأمام الغري.    .3
رات الأداء املُعتمدة يف هذا ال�شاأن. ق من التزام اللجنة واأع�شاِئها مُبوؤ�شِّ التحقُّ   .4

اأي مهام اأخرى يتم تكليُفه بها من الرئي�ض اأو نائب الرئي�ض.   .5
والقرارات  املر�شوم  هذا  مبوجب  لرئي�شها  املُقّررة  ال�شالحّيات  اللجنة  رئي�ض  نائب  يتولى  ب-  
ه. ال�شادرة مبوجبه يف حال غياب رئي�ض اللجنة اأو قيام مانع يحول بينه وبني مُمار�شة مهامِّ

و�جبات ع�سو �للجنة
�ملادة )7(

على ع�شو اللجنة اللتزام مبا يلي: 
املُواظبة على ح�شور اجتماعات اللجنة وعدم التغيُّب عنها اإل بعذر مقبول.  .1

وعدالة  حيادّية  بكل  اللجنة  تنظرها  التي  التظلُّمات  وُمراجعة  درا�شة  يف  الفّعالة  املُ�شاركة    .2
واإبداء الراأي فيها.

ما يتم تكليُفه به من رئي�ض اللجنة من مهام تتعلق باخت�شا�شاتها.   .3
رات الأداء املُعتمدة يف هذا ال�شاأن. حتقيق ُموؤ�شِّ   .4

اأي مهام اأخرى يتم تكليُفه بها من رئي�ض اللجنة.   .5
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تقدمي �لّدعم �لإد�ري
�ملادة )8(

القرارات  تنفيذ  وُمتابعة  واأع�شاِئها  للجنة  والفّني  الإداري  الّدعم  تقدمي  العاّمة  الأمانة  تتولى 
ال�شادرة عن اللجنة. 

�لف�سل �لثالث
ميعاد و�أ�سباب �لتظلُّم و�إجر�ء�ت تقدميه

ميعاد �لتظلُّم
�ملادة )٩(

يكون ميعاد التظلُّم خالل )10( ع�شرة اأيام عمل تبداأ من تاريخ تبليغ املُتظلِّم خّطيًا بقرار  اأ-  
ي )60( �شتني يومًا من تاريخ تقدمي التظلُّم اإليها دون  جلنة التظلُّمات وال�شكاوى، اأو بعد ُم�شِ

البت فيه.
ل يجوز للجنة قبول التظلُّم اإذا مت تقدميه بعد انق�شاء ميعاد التظلُّم املُ�شار اإليه يف الفقرة  ب-  

)اأ( من هذه املادة، اإل بعذر جّدي تقبله اللجنة.

�أ�سباب �لتظلُّم
�ملادة )1٠(

ُي�سرتط يف التظلُّم الذي ُيقّدم اإلى اللجنة اأن ي�ستند اإلى �سبب اأو اأكرث من الأ�سباب التالية: 
عدم الخت�شا�ض.    .1

ُمالفة القرار املُتظّلم منه للت�شريعات ال�شارية يف الإمارة، اأو اخلطاأ يف تاأويلها اأو تطبيقها.   .2
القرار  اإ�شدار  عند  ال�شارية  الت�شريعات  تتطلبها  التي  اجلوهرّية  الإجراءات  ُمراعاة  عدم    .3

املُتظّلم منه.
لطة اأو انحراف عن حتقيق ُمقت�شيات  انطواء القرار املُتظّلم منه على اإ�شاءة ل�شتعمال ال�شُّ   .4

امل�شلحة العاّمة.
عدم م�شروعّية اأ�شباب القرار.   .5
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�إجر�ء�ت تقدمي �لتظلُّم
�ملادة )11(

ُيقّدم التظلُّم اإلى اللجنة وفق الإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�شاأن، على اأن ي�شتِمل التظلُّم  اأ-  
على البيانات التالية:

ا�شم املُتظلِّم، و�شفته، ووظيفته، وعنوانه وو�شيلة الت�شال به.   .1
ا�شم وعنوان الدائرة املُتظّلم �شدها.   .2
دوره. القرار املُتظّلم منه، وتاريخ �شُ   .3

دة. الأ�شباب التي ُبِني عليها التظلُّم، ُمعّززة باملُ�شتندات املُوؤيِّ   .4
طلبات املُتظلِّم.   .5

هود الذين يعتمد املُتظلِّم على �شهاداِتهم يف �شبيل اإثبات تظلُّمه، اإن وِجدوا. اأ�شماء ال�شُّ   .6
الوثائق  اأما  بالتظلُّم،  واملُرفقة  املُقّدمة  اخلّطية  نات  البيِّ عن  والنُّ�شخ  ور  ال�شُّ اللجنة  تعتمد  ب-  
من  لُهم  ت�شليمها  اأو  ال�شاأن  لذوي  تبليغها  يجوز  ل  التي  وامللّفات  جالت  وال�شِّ واملُ�شتندات 

الدائرة، فُيكتفى بالإ�شارة اإليها بو�شوح وب�شورة حُمّددة.
جل املُعد لديها لهذه الغاية، وُي�شّلم �شاحب ال�شاأن  تقوم الأمانة العاّمة بقيد التظلُّم يف ال�شِّ ج-  

اإي�شاًل ُيثِبت تقدميه للتظلُّم، ُمبنّي فيه رقم وتاريخ القيد.
تتولى الأمانة العاّمة جتهيز ملف التظلُّم الذي يحتوي على جميع الوثائق واملُ�شتندات والبيانات  د-  

املُقّدمة من املُتظلِّم.
يجوز للُمتظلِّم طلب اإ�شافة اأي وقائع اأو بيانات قد ُت�شتجّد بعد تقدمي التظلُّم اإلى اللجنة من  هـ-  

�شاأنها اأن تدعم التظلُّم.

�لف�سل �لر�بع
تبليغ �لتظلُّم و�إجر�ء�ت نظره و�سالحّيات �للجنة

�لتبليغ و�لإحالة �إلى �للجنة
�ملادة )1٢(

تقوم الأمانة العاّمة باإخطار الدائرة املُتظّلم �شّدها بُن�شخة من التظلُّم واملُ�شتندات والأوراق  اأ-  
املُقّدمة من املُتظلِّم خالل )5( خم�شة اأيام عمل من تاريخ تقدمي التظلُّم اإلى اللجنة.

تلتزم الدائرة املُتظّلم �شّدها بالرد على الإخطار املُوّجه اإليها مبوجب الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
قابلة  املُهلة  هذه  وتكون  بالإخطار،  تبلُِّغها  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�شرة   )10( خالل  املادة 
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املُتظّلم �شّدها عن  الدائرة  اللجنة، ويف حال تخلُّف  ملُّدة مُماِثلة بقرار من رئي�ض  للتجديد 
املن�شو�ض  لالإجراءات  وفقًا  التظلُّم  نظر  للجنة  يجوز  فاإّنه  لها،  املمنوحة  املُهلة  الرد خالل 

عليها يف هذا املر�شوم.
تقوم الأمانة العاّمة باإحالة التظلُّم والرد الوارد عليه، اأو الإ�شارة لعدم وجود رد من الدائرة  ج-  
بجل�شة  فيه  للنظر  اللجنة  اإلى  التظلُّم  اإحالة  ر  ُيقرِّ الذي  اللجنة،  رئي�ض  اإلى  �شّدها  املُتظّلم 

ُيحّدد موعدها.
اإذا راأت اللجنة �شرورة ح�شور اأحد طريف التظلُّم اأمامها، فاإّنه يجب اأن يتم تبليُغه مبوعد  د-  
اجلل�شة املُحّددة لنظر التظلُّم قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ انعقادها، ويجوز بقرار من 
رئي�ض اللجنة قبول الرد الكتابي من الطرف املُ�شتدعى للجل�شة متى كان له عذر جّدي يحول 

دون ح�شوره.
تتم التبليغات والإخطارات املُ�شار اإليها يف هذا املر�شوم، اإما عن طريق الت�شليم باليد ُمقاِبل  هـ-  
التوقيع بال�شتالم، اأو بخطاب ُم�شّجل م�شحوب بعلم الو�شول، اأو عن طريق الربيد الإلكرتوين 

اأو الفاك�ض اأو باأي و�شيلة اأخرى من و�شائل الت�شال التي تعتمدها اللجنة.

عدم قبول �لتظلُّم �سكاًل
�ملادة )1٣(

اأّنه يخُرج عن نطاق  اإذا تبنّي لها  ر اللجنة عدم قبول التظلُّم �شكاًل قبل النظر يف مو�شوعه،  ُتقرِّ
اخت�شا�شها املُقّرر لها مبوجب هذا املر�شوم، اأو مت تقدميه بعد فوات ميعاد التظلُّم اأمامها، اأو اأن 
يكون مو�شوع التظلُّم املُقّدم من املُتظلِّم قد �شبق للجنة البت فيه، ويكون قرارها ال�شادر يف هذا 

ال�شاأن نهائيًا.

ح�سور �أطر�ف �لتظلُّم
�ملادة )14(

يلتزم املُتظلِّم باحل�شور اأمام اللجنة متى ُطِلب منه ذلك، وله اأن ُينيب عنه من يراه ُمنا�ِشبًا  اأ-  
ر اللجنة ُح�شور  بتوكيل خّطي ر�شمي ُموّقع عليه ُيقّدم قبل املوعد املُحّدد للجل�شة، ما مل ُتقرِّ

املُتظلِّم بنف�شه.
ني اأو  على الدائرة املُتظّلم �شّدها، متى ُطِلب منها ذلك، اأن تنُدب اأيًا من ُموّظفيها املُخت�شّ ب-  
لها اأمام اللجنة لبيان وجهة نظرها ب�شاأن التظلُّم املُقّدم �شّدها واإبداء  من تراه ُمنا�ِشبًا لُيمثِّ

دفاعها وتقدمي ما ُيوؤّيد ذلك من البّينات واملُ�شتندات.
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�لتخلُّف عن �حل�سور
�ملادة )1٥(

مبوعد  تبليغه  بعد  اجلل�شة  ح�شور  عن  التظلُّم  طريف  من  اأي  تخلُّف  حال  يف  للجنة  يجوز  اأ-  
انعقادها على النحو املُبنّي يف املادة )12( من هذا املر�شوم ال�شتمرار يف نظر التظلُّم والبت 

فيه.
يجوز للجنة اإ�سقاط التظلُّم اإذا تخّلف املُتظلِّم عن ح�سور اجلل�سة بعد تبليغه مبوعد انعقادها  ب-  

دون عذر مقبول، اأو تخّلف عن تنفيذ طلبات اللجنة بدون عذر مقبول.

الإ�سق�ط والت�أجيل والوقف
�ملادة )16(

ل يجوز للجنة بعد قبولها للتظلُّم اإ�شقاطه ُموؤّقتًا اأو تاأجيله لوقت غري حُمّدد. اأ-  
اإخطار  اللجنة  رئي�ض  ل بجرمية، فعلى  يّت�شِ اأن مو�شوعه  التظلُّم  اأثناء نظر  للجنة  تبنّي  اإذا  ب-  
ال�شاأن،  الالزمة يف هذا  القانونّية  الإجراءات  اتخاذ  لتتوّلى  بذلك،  املُتظّلم �شدها  الدائرة 
ر يف هذه احلالة اإما ال�شتمرار يف نظر التظلُّم اأو وقف ال�شري فيه  ويجوز لرئي�ض اللجنة اأن ُيقرِّ

حلني البت يف الدعوى اجلزائّية.
يجوز بالتفاق بني طريف التظلُّم، وقف النظر يف التظلُّم اأو تاأجيله ُموؤّقتًا ملُّدة ل تزيد على )3(  ج-  
ثالثة اأ�شهر من تاريخ ُموافقة اللجنة على اتفاق الطرفني، ول يجوز لأي من الطرفني اأن يطُلب 
التعجيل يف نظر التظلُّم خالل هذه املُّدة اإل مُبوافقة الطرف الآخر، واإذا مل يطُلب املُتظلِّم 
اأو  للوقف  املُّتفق عليه  الأجل  نهاية  اأ�شبوع من  التظلُّم خالل  النظر يف  ا�شتئناف  اللجنة  من 
التاأجيل، اعُترِب املُتظلِّم تاركًا لتظلُّمه، ول يجوز له يف هذه احلالة اإعادة تقدمي التظلُّم ذاته.

اإذا مت وقف التظلُّم اأو تاأجيله وفقًا لأحكام هذه املادة وتعّذر اإعادة ال�شري فيه لأي �شبب كان،  د-  
فاإن التظّلم ي�شُقط نهائيًا.

�سالحّيات �للجنة
�ملادة )17(

يكون للجنة يف �شبيل النظر والبت يف التظلُّم وفقًا لأحكام هذا املر�شوم، ال�شالحّيات التالية: اأ-  
�شماع اإفادة طريف التظلُّم، ودرا�شة املُ�شتندات املُوؤّيدة لُكلٍّ منُهما وقبول الأدّلة املُقّدمة    .1

اإليها، ووزنها، وتقدير مدى �شلتها مبو�شوع التظلُّم.
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اإجراء املُعاينة اأو التحقيقات التكميلّية وطلب تزويدها بالوثائق الالزمة، والطالع عليها    .2
وفح�شها، �شواًء بنف�شها اأو بوا�شطة اأي �شخ�ض تنتدُبه لهذه الغاية.

ا�شتدعاء اأي من ُموّظفي اأو ُمنت�شبي الدائرة املُتظّلم �شّدها حل�شور جل�شاتها.   .3
دعوة من تراه ُمنا�شبًا ل�شماع اأقواله من ال�شهود �شواًء من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب    .4
اأي من طريف التظلُّم، وللجنة اأن متنع توجيه اأي اأ�شئلة اإلى ال�شاهد اإذا كانت ل تتعلق 

مبو�شوع التظلُّم.
ني، دون اأن يكون لُهم �شوت معدود يف  ال�شتعانة مبن تراه ُمنا�ِشبًا من اخُلرباء واملُخت�شّ   .5

ُمداولتها.
يجوز للجنة بقرار من رئي�شها، اإحالة ُجزء من التحقيقات للجهات املعنّية يف الإمارة وذلك  ب-  

ها. ملُعاونة اللجنة يف اأداء مهامِّ
مه اأي من طريف التظلُّم قد يكون له  ل يجوز للجنة ا�شتبعاد اأو اإغفال اأي دليل اأو ُم�شتند ُيقدِّ ج-  

تاأثري يف قرار اللجنة دون اإبداء �شبب لذلك.
ظام العام اأو الآداب العاّمة اأو اأن يكون ما�شًا  ُيحظر قبول اأي دليل غري م�شروع اأو ُماِلف للنِّ د-  

باحلقوق واحُلّريات.

�لف�سل �خلام�ص
جل�سات �للجنة و�إ�سد�ر �لقر�ر�ت وتنفيذها

جل�سات �للجنة
�ملادة )18(

اإلى  ُكّلما دعت احلاجة  نائبه يف حال غيابه،  اأو  رئي�شها،  بدعوة من  اللجنة جل�شاتها  تعقد  اأ-  
ذلك، وتكون جل�شاتها �شحيحة بح�شور اأغلبّية اأع�شائها، على اأن يكون رئي�ض اللجنة اأو نائبه 

من بينهم.
جل�شات اللجنة �شّرية، ويجوز لرئي�ض اللجنة اأن ي�شمح بح�شور اأي �شخ�ض له �شلة مبو�شوع  ب-  

التظلُّم.
ُيناط بالأمانة العاّمة ُمِهّمة توجيه الدعوة اإلى عقد جل�سات اللجنة، واإعداد حما�سر جل�ساتها  ج-  
رئي�ض  قبل  من  اأعمال  من  به  تكليُفها  يتم  ما  تنفيذ  اإلى  بالإ�شافة  قرارتها،  تنفيذ  وُمتابعة 

اللجنة.
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�إ�سد�ر �لقر�ر�ت
�ملادة )1٩(

ت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  اأع�شائها  اأ�شوات  باأغلبّية  اأو  بالإجماع،  قراراتها  اللجنة  ُت�شِدر  اأ-  
الأ�شوات، ُيرّجح اجلانب الذي منه رئي�ض اجلل�شة.

يجب اأن تكون القرارات ال�شادرة عن اللجنة ُم�شّببة. ب-  
ُت�شِدر اللجنة قرارها النهائي يف التظلُّم خالل ُمّدة ل تزيد على )60( �شتني يومًا من تاريخ  ج-  
ملُدد  املُّدة  هذه  متديد  ذلك  ت�شتدعي  التي  الأحوال  يف  اللجنة  لرئي�ض  ويجوز  اإليها،  اإحالته 

مُماِثلة على األ تزيد يف جمموعها على )6( �شتة اأ�شهر.
ل اعرتا�شه خّطيًا على منت القرار. يجوز لع�شو اللجنة املُخاِلف لقرار الأغلبّية اأن ُي�شجِّ د-  

ل يكون لع�شو اللجنة �شوتًا يف قراراتها ولي�ض له املُ�شاركة يف ُمداولتها وُمناق�شاتها، متى كان  هـ-  
مُمثِّاًل عن الدائرة التي ينتمي اإليها املُتظلِّم، اأو ترِبُطه به �شلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، اأو 

�شبق له اإبداء الراأي يف مو�شوع التظّلم.
ع عليها رئي�ض اجلل�شة والأع�شاء احلا�شرون. ُتدّون قرارات اللجنة يف حما�شر جل�شات ُيوقِّ و-  

على  القرارات  هذه  ت�شتمل  اأن  ويجب  كتابًة،  الإجرائّية  امل�شائل  يف  قراراتها  اللجنة  ُت�شِدر  ز-  
الأ�شباب التي ُبنيت عليها، ويتم التوقيع على القرار من رئي�ض اجلل�شة واأع�شائها احلا�شرين. 
على اللجنة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب اأي من طريف التظلُّم ت�شحيح ما قد يقع يف  ح-  
قرارها من اأخطاء مادية، ويف حال وقوع اأي غمو�ض يف قرارات اللجنة، فاإّنه يحق لأي من 
طريف التظلُّم اأن يطُلب من اللجنة تو�شيح هذا الغمو�ض، ويكون للجنة يف هذه احلالة اإ�شدار 

القرار املُنا�ِشب يف هذا ال�شاأن.

تبليغ �لقر�ر
�ملادة )٢٠(

على الأمانة العاّمة تبليغ اأطراف التظلُّم بالقرار النهائي ال�شادر عن اللجنة يف التظلُّم خالل )5( 
دوره. خم�شة اأيام عمل من تاريخ �شُ

قطعّية قر�ر �للجنة
�ملادة )٢1(

تكون كاّفة القرارات ال�شادرة عن اللجنة يف اأي تظلُّم ُيرفع اإليها �شواًء يف ال�شكل اأو يف املو�شوع 
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قطعّية ل تقبل اأي اعرتا�ض اأو ُمراجعة باأي طريٍق من ُطُرق الّطعن الإدارّية، وتكون ُملِزمة للُمتظلِّم 
والدائرة املُتظّلم �شّدها، دون الإخالل بحق املُتظلِّم يف اللجوء اإلى الق�شاء للّطعن يف قرار الدائرة 

املُتظّلم منه.

تنفيذ قر�ر�ت �للجنة
�ملادة )٢٢(

فُتعترب  منه،  املُتظّلم  القرار  ب�شحب  �شدها  املُتظّلم  الدائرة  اإلزام  اللجنة  قرار  ت�شّمن  اإذا  اأ-  
منه،  املُتظّلم  القرار  مبوجب  مّتت  التي  والإدارّية  القانونّية  فات  والت�شرُّ الإجراءات  جميع 

دور القرار املُتظّلم منه. ُملغاة من تاريخ �شُ
اإذا ت�شّمن قرار اللجنة اإلزام الدائرة املُتظّلم �شدها باإلغاء القرار املُتظّلم منه ُجزئّيًا اأو ُكّليًا،  ب-  
املُتظّلم  القرار  التي مّتت مبوجب  والإدارّية  القانونّية  فات  والت�شرُّ الإجراءات  فُتعترب جميع 

دور قرار اللجنة. منه، ُملغاة من تاريخ �شُ
على الدائرة املُتظّلم �شدها تنفيذ القرار ال�شادر عن اللجنة خالل )10( ع�شرة اأيام عمل  ج-  
من تاريخ تبليغها به، واإخطار اللجنة بالإجراءات املُّتخذة من قبلها يف هذا ال�شاأن، وتزويدها 

باملُ�شتندات التي تطُلبها والتي ُتثِبت تنفيذها لقرار اللجنة.

طلب وقف �لتنفيذ
�ملادة )٢٣(

يجوز للُمتظلِّم اأن يطُلب من رئي�ض اللجنة وقف تنفيذ القرار املُتظّلم منه ُموؤّقتًا اإلى حني البت  اأ-  
يف التظلُّم، وُي�سرتط لقبول هذا الطلب ما يلي:

اأن يكون طلب وقف تنفيذ القرار املُتظّلم منه ُمقرِتنًا بطلب �شحبه اأو اإلغائه.   .1
األ يكون القرار املطلوب وقف تنفيُذه قد مت تنفيُذه فعاًل.   .2

اأن يكون الطلب مبِنّيًا على اأ�شباب ِجّدّية وواقعّية.   .3
اأن يكون من �شاأن تنفيذ القرار املُتظّلم منه ترتيب اآثار يتعّذر تداُركها.   .4

لرئي�ض اللجنة اأن يبت يف الطلب املُ�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة خالل )3( ثالثة  ب-  
اأيام عمل من تاريخ تقدميه اإليه، ويف حال عدم البت يف الطلب خالل هذه املُّدة فُيعترب الطلب 
القرار  تنفيذ  بوقف  الدائرة  اإخطار  العاّمة  الأمانة  فعلى  الطلب،  قبول  حال  ويف  مرفو�شًا، 

املُتظّلم منه ُموؤّقتًا حلني البت يف التظلم.
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�لف�سل �ل�ساد�ص
�أحكام ختامية

�لتقرير �خلا�ص
�ملادة )٢4(

ها،  ف من �شاأنه اأن يحول دون قيام اللجنة مبهامِّ ل يجوز للدائرة اتخاذ اأي اإجراء اأو ت�شرُّ اأ-  
وعلى وجه اخل�شو�ض ما يلي: 

عرقلة الإجراءات اأو التحقيقات التي جُتريها اللجنة اأو العرتا�ض على القيام بها باأي    .1
�شكل من الأ�شكال، من جانب اأي م�شوؤول اأو ُموّظف اأو ُمنت�شب اأو اأي �شخ�ض اآخر يعمل 

لدى الدائرة املُتظّلم �شدها.
اأي  اأو  ُمنت�شب  اأو  ُموّظف  اأو  م�شوؤول  اأي  جانب  من  �شلبي  موقف  اأي  اتخاذ  اأو  التهاون    .2
�شخ�ض اآخر يعمل لدى الدائرة املُتظّلم �شدها ب�شاأن الإجابة على اأي طلب من طلبات 
يف  والتحقيق  التحّري  باإجراءات  للقيام  لها  الالزم  الدعم  تقدمي  ب�شاأن  اأو  اللجنة، 

التظلُّم.
عدم ال�شماح للُمتظلِّم اأو اأي �شخ�ض اآخر تطُلبه اللجنة حل�شور جل�شاتها.   .3

التهاون اأو التباُطوؤ يف تنفيذ القرار ال�شادر عن اللجنة يف مو�شوع التظلُّم.   .4
اإجراء �شدر عن  اأو  ف  اأي ت�شرُّ ب�شاأن  الرئي�ض  نائب  اإلى  تقريرًا خا�شًا  اللجنة  رئي�ض  يرفع  ب-  

ها، اأو حال دون تنفيذ القرار ال�شادر عنها. الدائرة حال دون قيام اللجنة مبهامِّ
للجنة اإخطار الدائرة املُتظّلم �شدها يف حال عدم تعاون اأي �شخ�ض يعمل لديها مع اللجنة  ج-  

وذلك لتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�شاأن.

�لتقرير �ل�ّسنوي
�ملادة )٢٥(

يرفع رئي�ض اللجنة تقريرًا �شنويًا اإلى نائب الرئي�ض، يت�شمن ما يلي: 
اأو  البت فيه منها، �شواًء بعدم قبولها  اللجنة وبيان ما مت  اإلى  املُقّدمة  التظلُّمات  عدد ونوع    .1

ب�شحب القرارات املُتظّلم منها اأو باإلغاِئها.
الالزمة  والتدابري  الإجراءات  واقرتاح  اللجنة،  قرارات  تنفيذ  عن  الدوائر  امتناع  حالت    .2

ل�شمان التزامها بهذه القرارات.
برنامج عمل اللجنة والقرتاحات والتو�شيات الالزمة لتح�شني اأداِئها، مبا يف ذلك اقرتاح اأي    .3
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تعديل على الت�شريعات ذات ال�شلة بعملها.
والإن�شاف عند  واملُ�شاواة  العدالة  بتحقيق مبادئ  الكفيلة  التدابري  ب�شاأن  العاّمة  التو�شيات    .4

البت يف التظلُّمات املعرو�شة على اللجنة.

رّية �ل�سِّ
�ملادة )٢6(

يلتزم رئي�ض اللجنة ونائبه وجميع اأع�شائها، وجميع العاملني يف الأمانة العاّمة، ومن ت�شتعني  اأ-  
ني بواجب كتمان ال�شر يف ُكل ما يتعّلق بالوقائع والوثائق  بهم اللجنة من اخُلرباء واملُخت�شّ
واملُ�شتندات والقرارات التي يّطلعون عليها واملعلومات التي ت�شل اإلى علمهم اأثناء مُمار�شِتهم 

هم، وي�شتمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء عالقتهم باللجنة. ملهامِّ
اأو اأي بّينة تتعّلق بالتظلُّم مّما ل يجوز للغري الطالع  اأو اأوراقًا  يلتزم ُكل من ميلك ُم�شتندًا  ب-  

عليه، اإعادته اإلى اللجنة لأر�شفته اأو التعاُمل معه وفقًا ملا تراه ُمنا�ِشبًا يف هذا ال�شاأن.
�شة  على الأمانة العاّمة اأر�شفة الأوراق واملُ�شتندات اأو اأي من ُمتعلِّقات التظلُّم يف اأماكن ُم�شّ ج-  
متنع الغري من الو�شول اإليها بدون وجه حق، على اأن ُي�شِدر رئي�ض اللجنة نظامًا داخليًا يف 

�شاأن اإتالف املُ�شتندات والأوراق وُمتعّلقات التظلُّم.

�ملو�رد �ملالّية للجنة
�ملادة )٢7(

تتولى دائرة املالّية توفري املوارد املالّية الالزمة لتمكني اللجنة من القيام باملهام والخت�شا�شات 
املنوطة بها مبوجب هذا املر�شوم والقرارات ال�شادرة مبوجبه.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )٢8(

ُي�شدر الرئي�ض اأو من ُيفّو�شه القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم. 

�لإلغاء�ت
�ملادة )٢٩(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا املر�شوم.
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�لّن�سر و�ل�ّسريان
�ملادة )٣٠(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
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مر�سوم رقم )٢8( ل�سنة ٢٠18
ب�ساأن

عون �حُلقوقّية �أمام حماكم دبي قبول �لطُّ
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي

 1992 ل�شنة   )11( رقم  الحتادي  بالقانون  ال�شادر  املدنّية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته،

�شوم الق�شائّية يف حماكم دبي، وعلى القانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرُّ
لطة الق�شائّية يف اإمارة دبي، وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شُّ

نر�سم ما يلي:
عون قبول �لطُّ

�ملادة)1(
عون احُلقوقّية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات ال�شادرة عن حماكم دبي مقبولة  تكون الطُّ

�شوم والتاأمينات املُ�شتحّقة عنها، �شريطة ما يلي: �شكاًل من حيث مواعيد �شداد الرُّ
ظام الإلكرتوين  اأن يتم ت�شجيل الّطعن لدى مكتب اإدارة الدعوى ب�شكل ُمبا�شر، اأو عن طريق النِّ   .1

املُعتمد لدى حماكم دبي، خالل مواعيد الّطعن املُحّددة مبوجب الت�شريعات ال�شارية.
�شوم والتاأمينات املُقّررة قانونًا، خالل )3( ثالثة اأّيام عمل من  اأن يقوم الطاعن ب�شداد الرُّ   .2
ر رئي�ض  ة، ما مل ُيقرِّ اإدارة الدعوى لدى املحكمة املُخت�شّ تاريخ اإخطاره بال�ّشداد من مكتب 

حماكم دبي ُمهلة اأخرى.

�إعادة �لنظر يف �لّطعون
�ملادة )٢(

ي فيها ب�ُسقوط احلق يف الّطعن اأو عدم قبوله �سكاًل ب�سبب  ُيعاد الّنظر يف الّطعون احُلقوقّية التي ُق�سِ
عون  �شوم والتاأمينات املُ�شتحّقة عن املواعيد املُقّررة قانونًا، وذلك بالّن�شبة للطُّ ر يف �شداد الرُّ التاأخُّ
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ظام الإلكرتوين املُعتمد لدى حماكم دبي من تاريخ 3 مايو 2015 وحتى  التي مت قيدها عن طريق النِّ
تاريخ العمل بهذا املر�شوم، �شريطة اأن يطُلب الطاعن اإعادة الّنظر يف الطعن خالل )30( ثالثني 
يومًا من اليوم التايل لتاريخ العمل بهذا املر�شوم، ول يجوز ت�شجيل طلب اإعادة النظر يف الّطعن 

ي هذه املُّدة. بعد ُم�شِ

�لّن�سر و�ل�ّسريان
�ملادة )٣(

ُين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
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مر�سوم رقم )٢٩( ل�سنة ٢٠18
ب�ساأن

�إلغاء موؤ�س�سة �ندماج
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2009 باإن�شاء موؤ�ش�شة اندماج، 

نر�سم ما يلي:
�إلغاء �ملوؤ�س�سة

�ملادة )1(
 2009 ل�شنة   )12( رقم  املر�شوم  مبوجب  املُن�شاأة  �ندماج«  »موؤ�س�سة  املر�شوم  هذا  مبوجب  ُتلغى 

املُ�شار اإليه. 

�ل�ّسريان و�لّن�سر
�ملادة )٢(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
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مر�سوم رقم )٣٠( ل�سنة ٢٠18
بت�سكيل

جمل�ص �إد�رة هيئة كهرباء ومياه دبي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على املر�شوم رقم )1( ل�شنة 1992 باإن�شاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته، وُي�شار 
اإليها فيما بعد ِبـ »�لهيئة«،

وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�ض واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )32( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�ض اإدارة هيئة كهرباء ومياه دبي،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص �لإد�رة

�ملادة )1(
ُي�شّكل جمل�ض اإدارة الهيئة، برئا�شة ال�شّيد/ مطر حميد الطاير، وُع�شوّية ُكل من: اأ-  

ال�شّيد/ �شعيـــد حممــد الطايـــر   .1
ال�شّيد/ هـالل خلفان بن ظــاهر   .2

ال�شّيد/ عبداهلل حممـــد الها�شمي   .3
ال�شّيد/ خلفـان اأحمـــد حـــارب   .4

ال�شّيد/ ماجـــد حمـــد ال�شام�شي   .5
ال�شّيد/ عبيـد �شعيـد بن م�شحـار   .6
ال�شّيد/ �شعيـــد حممـــد ال�شــارد   .7

ال�شّيد/ نبيل عبدالرحمن عارف   .8
وذلك ملُّدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.  

اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�شاء جمل�ض اإدارة الهيئة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�شكيل املجل�ض، فاإّنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�ض اإدارة الهيئة يف اأداء 
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هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم. مهامِّ

�لُع�سو �ملُنتدب
�ملادة )٢(

ي�شتمر �ل�سّيد/ �سعيد حممد �لطاير، ُع�شوًا ُمنتدبًا لإدارة اأعمال الهيئة.

�ل�ّسريان و�لّن�سر
�ملادة )٣(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
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مر�سوم رقم )٣1( ل�سنة ٢٠18
بت�سكيل 

جمل�ص �أمناء موؤ�س�سة دبي للُم�ستقبل
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2015 باإن�شاء ُمتحف املُ�شتقبل، 
ِبـ  بعد  فيما  اإليها  وُي�شار  للُم�شتقبل،  دبي  موؤ�ش�شة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 

»�ملوؤ�س�سة«،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�ض اأمناء موؤ�ش�شة دبي للُم�شتقبل، 

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2017 بتعيني ع�شو يف جمل�ض اأمناء موؤ�ش�شة دبي للُم�شتقبل، 
وعلى املر�شوم رقم )36( ل�شنة 2017 بتعيني اأع�شاء يف جمل�ض اأمناء موؤ�ش�شة دبي للُم�شتقبل، 

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص �لأمناء

�ملادة )1(
ُي�شّكل جمل�ض اأمناء املوؤ�ش�شة، برئا�شة �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم،  اأ-  

ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، وُع�شوّية ُكل من:
نائبًا للرئي�ض معايل/ حممــــد عبد اهلل القــرقـــاوي      .1

ع�شوًا معايل/ عمــــر �شلطـــان العـــلمــــاء                                    .2
ع�شوًا معايل/ عــهــــود خلفــــان الرومـــي           .3
ع�شوًا معايل الدكتور/ اأحمد بالهول الفال�شي          .4
ع�شوًا معايل/ ح�شــــة عيــــ�شى بـوحميــــد           .5
ع�شوًا معايل/ مــريــــم حممــــد املهيــــري                      .6
ع�شوًا معايل/ �شــــارة يو�شــــف الأمـيــــري                     .7
ع�شوًا معايل/ حميــــد حممــــد القــــطامـــي                                 .8
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ع�شوًا ال�شّيد/ عبــــداهلل مـحمـــــد بن طــــوق                               .9
ع�شوًا ال�شّيد/ عبــــداهلل مـحمـــــد البـ�شـــــطي                              .10
ع�شوًا ال�شّيد/ عبــــداهلل اأحــــمـــــد احلبـــــاي                               .11
ع�شوًا اللواء/ عبـــداهلل خــليـــــفة الـــمــــري           .12
ع�شوًا ال�شّيد/ مـــطــــر مـــحمــــد الــطايــــر           .13
ع�شوًا ال�شّيد/ �شـــعيــــد مـحمــــد الـــطايـــــر           .14
ع�شوًا ال�شّيد/ عـــادل اأحمـــد جواد الــر�شـــا          .15
ال�شّيد/ داوود عبـــدالرحمــن الهاجـري                           ع�شوًا   .16
ع�شوًا ال�شّيد/ �شعيــد حممـــد العطر الظنحاين                           .17
ع�شوًا الدكتور/ عبــــداهلل حممــــد الـــكــــرم                               .18
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمــــد عبد الكريــــم جـلفــــار                               .19

وذلك ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�شاء جمل�ض اأمناء املوؤ�ش�شة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�شكيل املجل�ض، فاإّنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�ض اأمناء املوؤ�ش�شة يف 

هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم. اأداء مهامِّ

�ل�ّسريان و�لّن�سر
�ملادة )٢(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.  ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
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قر�ر رقم )٢٠( ل�سنة ٢٠18
بت�سكيل

جلنة �لتظلُّمات �ملركزّية �لع�سكرّية بدبي
__________

رطة و�لأمن �لعام  نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم                حاكم دبي          رئي�ص �ل�سُّ

اإدارة املوارد الب�شرّية للع�شكريني املحليني  بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�شنة 2012 ب�شاأن 
العاملني يف اإمارة دبي وتعديالته،

واعتماد  الع�شكرّية بدبي  املركزّية  التظلُّمات  باإن�شاء جلنة  ل�شنة 2018  املر�شوم رقم )27(  وعلى 
نظام عملها،

قررنا ما يلي: 
ت�سكيل �للجنة

�ملادة )1(
ُت�شّكل »جلنة التظلُّمات املركزّية الع�شكرّية بدبي« املُن�شاأة مبوجب املر�شوم رقم )27( ل�شنة  اأ-  

2018 املُ�شار اإليه، على النحو التايل:
رئي�شًا ال�شّيد/ حممـــد �شعــد عبداهلل ال�شريــف      .1

نائبًا للرئي�ض ال�شّيد/ اأحمد �شعيد بن م�شحار املهريي            .2
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمد حممـــد يو�شف ال�شــــحي                               .3
ع�شوًا مُمثِّل عن القيادة العامة ل�شرطة دبي                          .4
ع�شوًا مُمثِّل عن الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي             .5
ع�شوًا مُمثِّل عن الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي                       .6

تتم ت�شمية مُمثِّلي اجلهات املُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة من قبل م�شوؤويل تلك  ب-  
اجلهات.
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�ل�ّسريان و�لّن�سر
�ملادة )٢(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

رطة و�لأمن �لعام رئي�ص �ل�سُّ

�شدر يف دبي بتاريخ 19 �شبتمرب 2018 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 حمرم 1440 هـ
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