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املحتويات 

�شاحب ال�شمو حاكم دبي
قوانني

- قانون رقم )1( ل�شنة 2019 ب�شاأن جائزة حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم الدولية 
للت�شوير ال�شوئي.

مرا�شيم
- مر�شوم رقم )15( ل�شنة 2019 بتعيني مدير عام دائرة جمارك دبي.

- مر�شوم رقم )16( ل�شنة 2019 بتعيني مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي.
- مر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باعتماد النظام الأ�شا�شي ملركز دبي للتحكيم الدويل.

- مر�شوم رقم )18( ل�شنة 2019 بتعيني ُروؤ�شاء نيابة يف النيابة العاّمة.
- مر�شوم رقم )19( ل�شنة 2019 ب�شاأن نقل بع�ض اأع�شاء النيابة العامة اإلى حماكم دبي.

- مر�شوم رقم )20( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة مدينة ميدان.
- مر�شوم رقم )21( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�ض اأمناء نور دبي.

قرارات
- قرار رقم )8( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�ض اإدارة نادي دبي ل�شباق اخليل.

5

14
15
1٦
٣٠
٣1
٣4
٣٦

٣٨

Issue 450 Pages New.indd   3 5/1/19   2:51 PM



العدد )45٠( - ال�شنة )5٣( - ٢٧ �شعبان  144٠هـ - املوافق ٢ مايو  ٢٠1٩م 4 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

Issue 450 Pages New.indd   4 5/1/19   2:51 PM



العدد )45٠( - ال�شنة )5٣( - ٢٧ �شعبان  144٠هـ - املوافق ٢ مايو  ٢٠1٩م 5 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

قانون رقم )1( ل�شنة ٢٠1٩
ب�شاأن

جائزة حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم الدولّية للت�شوير ال�شوئي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

ظام املايل حلكومة دبي، بعد الطالع على القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النِّ
وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2018 ب�شاأن جهاز الرقابة املالّية،

وعلى املر�شوم رقم )4( ل�شنة 2008 بتعيني ويل عهد اإمارة دبي،
اآل مكتوم  اإن�شاء جائزة حمدان بن حممد بن را�شد  �شاأن  ل�شنة 2011 يف  القرار رقم )1(  وعلى 

الدولّية للت�شوير ال�شوئي،

ُن�شدر القانون التايل:
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�شّمى هذا القانون »قانون جائزة حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم الدولّية للت�شوير 

ال�شوئي رقم )1( ل�شنة ٢٠1٩«.

التعريفات
املادة )٢(

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

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: �ُشُمو ال�شيخ حمدان بن حمّمد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي. راعي اجلائزة 
مو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم. : مكتب زعبيل ل�شاحب ال�شُّ املكتب 
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: جائزة حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم الدولّية للت�شوير ال�شوئي. اجلائزة 
: جمل�ض اأمناء اجلائزة. جمل�ض الأمناء 

: اأمني عام اجلائزة. الأمني العام 
ظام الأ�شا�شي للجائزة. : النِّ ظام الأ�شا�شي  النِّ

�شريان القانون على اجلائزة
املادة )٣(

ت�شري اأحكام هذا القانون على اجلائزة املُن�شاأة مبوجب القرار رقم )1( ل�شنة 2011 املُ�شار اإليه، 
ة تتمّتع بال�شخ�شّية العتبارّية والأهلّية القانونّية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال  باعتبارها ُموؤ�ّش�شة خا�شّ

فات التي تكفل حتقيق اأهدافها، وُتعترب اإحدى اجلهات التابعة للمكتب. والت�شرُّ

مقر اجلائزة
املادة )4(

ومكاتب  ُفروع  اإن�شاء  اجلائزة  راعي  من  بقرار  ويجوز  الإمارة،  يف  للجائزة  الرئي�ض  املقر  يكون 
للجائزة داخل الإمارة وخارجها.

اأهداف اجلائزة
املادة )5(

تهدف اجلائزة اإلى حتقيق ما يلي: 
فّنيًا  مرجعًا  وجعلها  ال�شوئي،  الت�شوير  لفن  عاملّية  ة  من�شّ لتكون  الإمارة  مكانة  تعزيز    .1

للُمبدعني والفّنانني يف جمال الت�شوير ال�شوئي.
الرتقاء مُب�شتويات الأداء والإبداع واجلودة يف جمال الت�شوير ال�شوئي، وت�شجيع روح املُبادرة    .2

والبتكار والتميُّز.
توفري قاعدة معلوماتّية عن فن الت�شوير ال�شوئي، ودعمه بالأن�شطة التعليمّية والتدريبّية يف    .3

جمال الت�شوير والتوثيق.
را�شات ذات العالقة مبجال الت�شوير ال�شوئي. ت�شجيع البحث العلمي ون�شر الُبحوث والدِّ   .4

الدولّية  واملُ�شابقات  واملعار�ض  الأحداث  يف  اأكرب  ب�شورة  الدولة  ُمواطني  ُم�شاركة  ت�شجيع    .5
املُرتِبطة بالت�شوير ال�شوئي.
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وتطويرها  تنميتها  والعمل على  ال�شوئي  الت�شوير  بقطاع  املُرتِبطة  الأن�ِشطة  وت�شجيع  رعاية    .6
على املُ�شتويات املحلّية والإقليمّية والدولّية.

اخت�شا�شات اجلائزة
املادة )٦(

يكون للجائزة يف �شبيل حتقيق اأهدافها، املهام وال�شالحّيات التالية:
اإن�شاء الأنظمة والربامج املُتكاملة لرعاية وتطوير الأن�شطة املُتعّلقة بالت�شوير ال�شوئي.   .1

القيام باملُعامالت والأعمال املُرتِبطة بطبيعة ن�شاط اجلائزة والالزمة لتحقيق اأهدافها، مبا    .2
يف ذلك ُمزاولة الأعمال التجارّية.

را�شات والُبحوث ذات العالقة بالت�شوير ال�شوئي، وتطوير الأن�شطة املُتعلِّقة بها. اإعداد الدِّ   .3
تنظيم واإدارة اجلائزة بكاّفة حماورها، وتوزيع اجلوائز على الفائزين بها.   .4

�شة، يف املجالت ذات  تنظيم الفعالّيات واملعار�ض واملُوؤمترات وور�ض العمل والربامج املُتخ�شِّ   .5
ال�شلة بتحقيق اأهداف اجلائزة.

تكرمي الفئات واجلهات ذات العالقة مبجال الت�شوير ال�شوئي من املُوؤ�ّش�شات والأفراد الذين    .6
قونه باإ�شهاماتهم البارزة  مون اإجنازات واإبداعات ُمّيزة، واإ�شفاء التقدير على ما ُيحقِّ ُيقدِّ

واإجنازاتهم الفريدة يف هذا املجال.
ذات  وامل�شموعة  املرئّية  والت�شجيالت  الدورّية  والّن�شرات  واملطبوعات  الُكُتب  ون�شر  اإ�شدار    .7

العالقة بالت�شوير ال�شوئي.
لة مبجال عمل اجلائزة، �شواًء مُبفرِدها اأو مع الغري. تاأ�شي�ض ال�ّشركات واملُوؤ�ّش�شات ذات ال�شِّ   .8

متلُّك وا�شتئجار الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق اأهداف اجلائزة.   .9
اأهدافها املن�شو�ض عليها يف هذا  اأخرى مُتّكن اجلائزة من حتقيق  اأو �شالحّيات  اأي مهام    .10

ظام الأ�شا�شي. القانون، اأو يتم حتديدها يف النِّ

اإدارة اجلائزة
املادة )٧(

ظام الأ�شا�شي، واللوائح والقرارات ال�شادرة  ُتدار اجلائزة وُتنّظم وفقًا لأحكام هذا القانون، والنِّ
مبوجبهما.
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جمل�ص اأمناء اجلائزة
املادة )٨(

يقل  ل  الأع�شاء  من  وعدد  للرئي�ض  ونائب  رئي�ض  من  يتكّون  اأمناء،  جمل�ض  للجائزة  يكون  اأ-  
جمل�ض  رئي�ض  فيهم  مبن  ع�شوًا،  ع�شر  اأحد   )11( على  يزيد  ول  خم�شة   )5( عن  عددهم 
ُمواطني  من  والّنزاهة  والثقافّية  الإدارّية  الكفاءة  ذوي  من  يكونوا  اأن  على  ونائبه،  الأمناء 

الدولة.
ُي�شّكل جمل�ض الأمناء بقرار ُي�شِدره راعي اجلائزة، وتكون ُمّدة الُع�شوّية يف جمل�ض الأمناء  ب-  

)4( اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

اجتماعات جمل�ص الأمناء
املادة )٩(

يجتمع جمل�ض الأمناء بدعوة من رئي�شه، اأو نائبه يف حال غياب رئي�ض جمل�ض الأمناء، مّرة  اأ-  
اللذْين  واملكان  الزمان  ذلك، يف  اإلى  احلاجة  دعت  ُكّلما  اأو  �شهرين،  ُكل  الأقل  على  واحدة 

دهما رئي�ض الجتماع. ُيحدِّ
رئي�ض  يكون  اأن  على  اأع�شائه،  اأغلبّية  بُح�شور  �شحيحة  الأمناء  جمل�ض  اجتماعات  تكون  ب-  
جمل�ض الأمناء اأو نائبه من بينهم، وُي�شِدر جمل�ض الأمناء قراراته وتو�شياته باأغلبّية اأ�شوات 

الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرّجح اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع.
ع عليها رئي�ض الجتماع وُمقّرر جمل�ض  ُتدّون قرارات وتو�شيات جمل�ض الأمناء يف حما�شر ُيوقِّ ج-  

الأمناء.

اخت�شا�شات جمل�ص الأمناء
املادة )1٠(

لطة الُعليا املُ�شِرفة على �ُشوؤون اجلائزة، وله �شالحّيات التخطيط  ُيعترب جمل�ض الأمناء ال�شُّ اأ-  
والإ�شراف على اأن�شطة اجلائزة وتنظيم اأعمالها مبا يّتفق وحتقيق اأهدافها، ويكون له على 

وجه اخُل�شو�ض املهام وال�شالحّيات التالية:
اعتماد ال�شيا�شة العاّمة للجائزة وخططها ال�شرتاتيجّية والتطويرّية والت�شغيلّية.    .1

اعتماد النظام الأ�شا�شي للجائزة.   .2
مة لعمل اجلائزة وجمل�ض الأمناء واجلهاز التنفيذي يف  اعتماد القرارات واللوائح املُنظِّ   .3
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الّنواحي الإدارّية واملالّية والفّنية.
اإقرار الهيكل التنظيمي للجائزة ورفعه لراعي اجلائزة لعتماده.   .4

اعتماده  اإجراءات  للمكتب ل�شتكمال  ورفعه  للجائزة  ال�شنوّية  املُوازنة  م�شروع  ُمناق�شة    .5
�شمن املُوازنة ال�شنوّية للمكتب.

عليه  للُم�شادقة  للمكتب  وتقدميه  للجائزة  ال�ّشنوي  واإقرار احل�شاب اخلتامي  ُمناق�شة    .6
وفقًا للت�شريعات ال�شارية.

ه. ر جمل�ض الأمناء وحتديد مهامِّ تعيني ُمقرِّ   .7
اأهداف  بتحقيق  املُرتِبطة  التنفيذّية  لالأعمال  واملرحلّية  ال�شنوّية  اخلطط  اعتماد    .8

اجلائزة، وتوجيه الأمني العام نحو تنفيذ تلك اخلطط.
مة ملُختلف الأن�شطة املُتعلِّقة باجلائزة، واتخاذ القرارات  اعتماد اللوائح الداخلّية املُنظِّ   .9

الالزمة التي تكفل ح�شن تنفيذها و�شري العمل فيها.
مُبختلف  باجلائزة  الفائزين  اختيار  اأ�شا�شها  على  يتم  التي  والأ�ش�ض  املعايري  اعتماد    .10

ِفئاتها.
اجلائزة  راعي  اإلى  ورفعها  اجلائزة،  منها  تتكّون  التي  للِفئات  املالّية  القيمة  حتديد    .11

لعتمادها.
اعتماد الرت�شيحات املُقّدمة لنيل اجلائزة.   .12

�شة العلمّية والفّنية الدائمة اأو املُوؤّقتة وفق ُمتطّلبات  ت�شكيل اللجان وفرق العمل املُتخ�شِّ   .13
مة  ه، وو�شع اللوائح املُنظِّ اأن�شطة اجلائزة واأهدافها، ملُعاونة جمل�ض الأمناء يف اأداء مهامِّ

�شات اأع�شاِئها. لأعمالها وحتديد ُمكافاآت وُم�شّ
ه  اأي مهام اأو �شالحّيات اأخرى ذات �شلة بتحقيق اأهداف اجلائزة يتم تكليُفه اأو تفوي�شُ   .14

ظام الأ�شا�شي. بها من راعي اجلائزة، اأو يتم حتديدها يف النِّ
ملجل�ض الأمناء تفوي�ض اأي من �شالحّياته املُقّررة له مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة اإلى اأي  ب-  

من اأع�شاء جمل�ض الأمناء اأو الأمني العام، على اأن يكون هذا التفوي�ض خّطيًا وحُمّددًا.

تعيني الأمني العام وحتديد اخت�شا�شاته
املادة )11(

يكون للجائزة اأمني عام ُيعنّي بقرار من راعي اجلائزة، بناًء على تو�شية جمل�ض الأمناء. اأ-  
يكون الأمني العام م�شوؤوًل ُمبا�شرًة اأمام رئي�ض جمل�ض الأمناء عن حتقيق اأهداف اجلائزة  ب-  
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والقرارات  الأ�شا�شي  ظام  والنِّ القانون  هذا  مبوجب  به  املنوطة  وال�شالحّيات  املهام  واأداء 
ال�شادرة مُبوجِبِهما.

يتوّلى الأمني العام الإ�شراف على الأعمال اليومّية للجائزة واإدارة وتنظيم اأعمالها، ويكون  ج-  
لطات وال�شالحّيات الالزمة  ة باجلائزة، ومُيار�ض ال�شُّ م�شوؤوًل عن تنفيذ ال�شيا�شات اخلا�شّ

لتحقيق اأهداف اجلائزة، ويكون له على وجه اخُل�شو�ض املهام وال�شالحّيات التالية:
والت�شغيلّية،  والتطويرّية  ال�شرتاتيجّية  وخططها  للجائزة  العاّمة  ال�شيا�شة  اقرتاح    .1

وعر�شها على جمل�ض الأمناء لعتمادها وُمتابعة تنفيذها.
ظام الأ�شا�شي بالتن�شيق مع املكتب، ورفعه ملجل�ض الأمناء لعتماده. اإعداد النِّ   .2

اقرتاح الهيكل التنظيمي للجائزة بالتن�شيق مع املكتب، ورفعه ملجل�ض الأمناء لإقراره.   .3
مة لعمل اجلائزة وجمل�ض الأمناء واجلهاز التنفيذي يف  اقرتاح القرارات واللوائح املُنظِّ   .4

النواحي الإدارّية واملالّية والفّنية ورفعها ملجل�ض الأمناء لعتمادها.
اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شمان تقيُّد اجلائزة باأحكام الت�شريعات ال�شارية يف الإمارة    .5
باأعمال  يتعّلق  ت�شريع  اأي  وباأحكام  منها،  اأيٍّ  مُبقت�شى  ال�شادرة  والأنظمة  والقرارات 

اجلائزة واأن�شطتها.
املكتب،  مع  بالتن�شيق  للجائزة  اخلتامي  واحل�شاب  ال�شنوّية  املُوازنة  م�شروع  اإعداد    .6

ورفعهما ملجل�ض الأمناء ملُناق�شتهما.
على  وعر�شها  باجلائزة  املُتعلِّقة  الأن�شطة  ملُختلف  مة  املُنظِّ الداخلّية  اللوائح  اقرتاح    .7

جمل�ض الأمناء لعتمادها.
اعتماد املُعامالت املالّية، مبا فيها احلوالت وال�شيكات امل�شرفّية، يف ُحدود ما تن�ض    .8
عليه الأنظمة واللوائح املالّية املعمول بها يف اجلائزة، ومنظومة تفوي�ض ال�شالحّيات 

املُعتمدة يف هذا ال�شاأن.
وفقًا  التفاُهم  وُمذّكرات  والتفاقات  العقود  على  عنها  ونيابًة  اجلائزة  با�شم  التوقيع    .9

لل�شالحّيات املمنوحة له من جمل�ض الأمناء يف هذا ال�شاأن.
مُبختلف  باجلائزة  الفائزين  اختيار  اأ�شا�شها  على  يتم  التي  والأ�ش�ض  املعايري  اقرتاح    .10

فئاتها وعر�شها على جمل�ض الأمناء لعتمادها.
القانون  هذا  مبوجب  بها  املنوطة  للمهام  للجائزة  العاّمة  الأمانة  اأداء  على  الإ�شراف    .11

ظام الأ�شا�شي واللوائح والأنظمة املُعتمدة يف هذا ال�شاأن.  والنِّ
الإ�شراف على الوحدات التنظيمّية التي تتكّون منها الأمانة العاّمة للجائزة �شمن الهيكل    .12
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التنظيمي املُعتمد للجائزة، واإعداد التقارير الدورّية وال�شنوية املُتعّلقة ب�شري العمل فيها 
ورفِعها اإلى جمل�ض الأمناء.

لة باأهداف اجلائزة. الإ�شراف والتوجيه واملُتابعة لأن�شطة العمل املُّت�شِ   .13
اإعداد التقارير ال�شنوّية ذات العالقة باأن�شطة اجلائزة املُختلفة وعر�شها على جمل�ض    .14

الأمناء لتخاذ ما يلزم من اإجراءات ب�شاأنها.
ه وحتقيق  اأداء مهامِّ الدائمة واملُوؤّقتة، ملُعاونته يف  العمل  اللجان الفرعّية وفرق  ت�شكيل    .15
عملها  وُمّدة  العمل  وفرق  اللجان  تلك  و�شالحّيات  مهام  وحتديد  اجلائزة،  اأهداف 

وُمكافاآت اأع�شاِئها.
ه بها من راعي اجلائزة اأو جمل�ض  اأو تفوي�شُ اأي مهام اأو �شالحّيات اأخرى يتم تكليُفه    .16
ظام الأ�شا�شي. الأمناء تكون ذات �شلة بتحقيق اأهداف اجلائزة، اأو يتم حتديدها يف النِّ
لالأمني العام تفوي�ض اأي من �شالحّياته املُقّررة له مبوجب الفقرة )ج( من هذه املادة اإلى  د-  
يكون هذا  اأن  للجائزة، على  العاّمة  الأمانة  املعنّية يف  التنظيمّية  الوحدات  اأي من م�شوؤويل 

التفوي�ض خّطيًا وحُمّددًا.

الأمانة العاّمة للجائزة
املادة )1٢(

تتكّون الأمانة العاّمة للجائزة من الأمني العام وعدد من املُوّظفني الإداريني واملاليني والفّنيني. اأ-  
ظام الأ�شا�شي واللوائح  ُيناط بالأمانة العاّمة للجائزة القيام بكاّفة الأعمال الت�شغيلّية، وفقًا للنِّ ب-  

والأنظمة والقرارات التي يعتمدها جمل�ض الأمناء والأمني العام يف هذا ال�شاأن.
ي�شري على ُموّظفي الأمانة العاّمة للجائزة نظام �ُشوؤون املوارد الب�شرّية الذي يعتمده جمل�ض  ج-  
الأمناء يف هذا ال�شاأن، على اأن ُيراعى يف هذا النظام اأن يكون ُمتوافقًا يف اأحكامه مع اأحكام 

الت�شريعات املُتعلِّقة ب�ُشوؤون املوارد الب�شرّية املُطّبقة يف حكومة دبي.

املوارد املالّية للجائزة
املادة )1٣(

ا يلي: تتكّون املوارد املالّية للجائزة ِمّ
العتمادات املالّية املُقّررة للجائزة يف املُوازنة ال�شنوّية للمكتب.   .1
امِلنح والِهبات والتربُّعات والو�شايا التي يقبلها جمل�ض الأمناء.   .2
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اأي موارد اأخرى ُيوافق عليها راعي اجلائزة.   .3

ح�شابات اجلائزة و�شنتها املالّية
املادة )14(

ق اجلائزة يف تنظيم ح�شاباتها و�ِشِجالتها اأ�شول ومبادئ املُحا�شبة احُلكومّية.  ُتطبِّ اأ-  
يكون التوقيع على الُعقود والتفاقات واحلوالت وال�شيكات امل�شرفية واإدارة احل�شابات البنكّية  ب-  
ال�شالحّيات  لالئحة  وفقًا  الدولة  املعنّية يف  وامل�شارف  الُبنوك  اإلى  ال�شادرة عن اجلائزة 

املالّية التي ُيقّرها جمل�ض الأمناء ويعتمدها املكتب وفقًا للت�شريعات ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
تبداأ ال�شنة املالّية للجائزة يف اليوم الأول من �شهر اأبريل من ُكل �شنة وتنتهي يف اليوم احلادي  ج-  

والثالثني من �شهر مار�ض من ال�شنة التي تليها.
تخ�شع ح�شابات اجلائزة للّرقابة والتدقيق من قبل جهاز الرقابة املالّية. د-  

اإ�شدار القرارات التنفيذّية
املادة )15(

�شه القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. ُي�شدر جمل�ض الأمناء اأو من ُيفوِّ

الإلغاءات
املادة )1٦(

ُيلغى القرار رقم )1( ل�شنة 2011 املُ�شار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى  اأ-  
الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القانون.

 )1( رقم  للقرار  تنفيذًا  ال�شادرة  والتعليمات  والأنظمة  والقرارات  باللوائح  العمل  ي�شتمر  ب-  
ل�شنة 2011 املُ�شار اإليه اإلى املدى الذي ل تتعار�ض فيه واأحكام هذا القانون، وذلك اإلى حني 

دور اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات التي حتل حمّلها. �شُ
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ال�ّشريان والّن�شر
املادة )1٧(

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

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ
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مر�شوم رقم )15( ل�شنة ٢٠1٩
بتعيني

ُمدير عام دائرة جمارك دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القانون رقم )1( ل�شنة 2001 باإن�شاء ُموؤ�ّش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احُلّرة 
وتعديالته،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2013 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين الُعموم يف حكومة دبي،

نر�شم ما يلي:
تعيني املُدير العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ اأحمد حمبوب م�شّبح، ُمديرًا عامًا لدائرة جمارك دبي.

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )٢(

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

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ
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مر�شوم رقم )1٦( ل�شنة ٢٠1٩
بتعيني

ُمدير عام هيئة الّثقافة والُفنون يف دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�شنة 2008 ب�شاأن اإن�شاء هيئة الّثقافة والُفنون يف دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2013 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين الُعموم يف حكومة دبي،

نر�شم ما يلي:
تعيني املُدير العام

املادة )1(
ُتعنّي ال�شّيدة/ هالة يو�شف بدري، ُمديرًا عامًا لهيئة الّثقافة والُفنون يف دبي.

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )٢(

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

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ
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مر�شوم رقم )1٧( ل�شنة ٢٠1٩
باعتماد

النظام الأ�شا�شي ملركز دبي للتحكيم الدويل
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القانون الحتادي رقم )6( ل�شنة 2018 ب�شاأن التحكيم،
التنفيذّية  ولئحته  دبي  و�شناعة  جتارة  ُغرفة  تنظيم  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )8( رقم  القانون  وعلى 

وتعديالتهما،
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2004 باإن�شاء مركز دبي للتحكيم الدويل، 

وعلى املر�شوم رقم )58( ل�شنة 2009 باعتماد النظام الأ�شا�شي ملركز دبي للتحكيم الدويل،

نر�شم ما يلي:
اعتماد النظام الأ�شا�شي

املادة )1(
ُيعتمد مبوجب هذا املر�شوم النظام الأ�شا�شي ملركز دبي للتحكيم الدويل املُلحق، مبا ي�شتمل عليه 

من قواعد واأحكام.

احُللول والإلغاء
املادة )٢(

يحل النظام الأ�شا�شي املُلحق بهذا املر�شوم حمل النظام الأ�شا�شي املُعتمد مبوجب املر�شوم  اأ-  
رقم )58( ل�شنة 2009 املُ�شار اإليه.

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا املر�شوم والنظام  ب-  
الأ�شا�شي املُلحق به.
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الّن�شر وال�ّشريان
املادة )٣(

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

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ
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النظام الأ�شا�شي ملركز دبي للتحكيم الدويل
__________

الف�شل الأول
اأحكام متهيدية

التعريفات
املادة )1(

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

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: �شاحب ال�شمو حاكم دبي. احلاكم 
: ُغرفة جتارة و�شناعة دبي. الُغرفة 

: جمل�ض اإدارة الغرفة. جمل�ض الإدارة 
: مركز دبي للتحكيم الدويل. املركز 

: جمل�ض اأمناء املركز. املجل�ض 
: رئي�ض املجل�ض. الرئي�ض 

: اللجنة التنفيذية للمركز. اللجنة 
: اللجان املُ�شّكلة من قبل املجل�ض للقيام باملهام املُكّلفة بها يف قرار ت�شكيلها. اللجان الفرعّية 

: ُمدير املركز. املُدير 

نطاق التطبيق
املادة )٢(

ُيطّبق هذا النظام على املركز، املُن�شاأ مبوجب املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2004 املُ�شار اإليه،  اأ-  
وُيلحق بالُغرفة.

يتمّتع املركز بال�شتقاللّية الكاملة يف تقدمي خدماته بف�ض املُنازعات عن طريق التحكيم اأو  ب-  
التوفيق.
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اأهداف املركز
املادة )٣(

يهدف املركز اإلى حتقيق ما يلي:
اإدارة التحكيم املحلي والإقليمي والدويل من خالل اإطار ُموؤ�ّش�شي ُمتكامل وُمتطّور.   .1

خدمًة  ُكلفة،  واأقلها  الطرق  باأ�شرع  املُنازعات  ح�شم  بغر�ض  التحكيم،  اإلى  اللجوء  ت�شجيع    .2
لقطاع املال والأعمال.

توفري البيئة القانونّية التي تدعم تنمية الأعمال التجارّية يف الإمارة، من خالل حل وف�ض    .3
املُنازعات النا�شئة عنها بكفاءة وفعالّية عن طريق التحكيم والتوفيق. 

تعزيز اإجراءات التحكيم لتن�شجم مع ُمتطلبات احلوكمة والّنزاهة والعدالة.   .4
املُ�شاهمة يف ن�شر ثقافة التحكيم حمليًا واإقليميًا ودوليًا.   .5

توفري اآلّيات مرنة وحُمايدة لف�ض املُنازعات ب�شهولة وُي�شر.   .6

اخت�شا�شات املركز
املادة )4(

يكون للمركز يف �شبيل حتقيق اأهدافه، القيام باملهام وال�شالحّيات التالية:
التحكيم والتوفيق، وفقًا  التجارّية املحلية والدولّية عن طريق  املُنازعات  تقدمي خدمة ف�ض    .1
اأطراف  اأو التي يتم التفاق عليها بني  لأحكام هذا النظام، والقواعد املُطّبقة لدى املركز، 

زاع. النِّ
على  �شة  املُتخ�شِّ الأخرى  التحكيم  ومراكز  وُموؤ�ّش�شات  املركز  بني  التعاون  وتطوير  تنمية    .2

املُ�شتوى املحلي والإقليمي والدويل.
العمل على ن�شر الوعي حول اأهمّية التحكيم والتوفيق.   .3

�شة  تنظيم املُوؤمترات والّندوات وور�ض العمل والّدورات التدريبية، واإ�شدار املطبوعات املُتخ�شِّ   .4
ب�شوؤون التحكيم والتوفيق.

مُبتطلبات  واملُِلّمني  املُوؤّهلني  التوفيق  وو�شطاء  واخُلرباء  مني  املُحكِّ لقيد  خا�ض  �شجل  اإن�شاء    .5
واإجراءات التحكيم اأو التوفيق.

اأي مهام اأو �شالحّيات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف املركز.   .6
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مة لعمل املركز القواعد املُنظِّ
املادة )5(

ُتنّظم قواعد واإجراءات التحكيم يف املركز واأي تعديالت تطراأ عليها، مُبوجب مر�شوم ي�شُدر  اأ-  
عن احلاكم يف هذا ال�شاأن.

ُتنّظم قواعد واإجراءات التوفيق يف املركز واأي تعديالت تطراأ عليها، مُبوجب لوائح يعتمدها  ب-  
املجل�ض بالت�شاور مع جمل�ض الإدارة.

تنظيم  مُبوجبها  يتم  املجل�ض،  ُي�شِدرها  لوائح  مبوجب  املركز  داخل  العمل  اإجراءات  ُتنّظم  ج-  
املجالت املُتعلقة باملهام وال�شالحّيات املنوطة باملركز مُبوجب هذا النظام. 

ُتطّبق على املركز وُموّظفيه لوائح الُغرفة الإدارّية واملالّية واأنظمة �شوؤون املوارد الب�شرّية فيها. د-  

الهيكل التنظيمي
املادة )٦(

يتاألف املركز من امل�شتويات التنظيمية التالية:
جمل�ض الأمناء.   .1

اللجنة التنفيذّية.   .2
اجلهاز الإداري.   .3

الف�شل الثاين
جمل�ص الأمناء
ت�شكيل املجل�ص

املادة )٧(
يكون للمركز جمل�ض اأمناء، يتاألف من رئي�ض، ونائب للرئي�ض، وعدد من الأع�شاء، من ذوي  اأ-  
اخلربة والخت�شا�ض يف جمال التحكيم والتوفيق، ل يزيد عددهم على )15( خم�شة ع�شر 

ع�شوًا، يتم تعيينهم مبر�شوم من احلاكم بناًء على اقرتاح جمل�ض الإدارة.
اإذا �شغر من�شب الرئي�ض لأي من الأ�شباب املن�شو�ض عليها يف املادة )11( من هذا النظام،  ب-  

يحل نائب الرئي�ض حمله، اإلى اأن يتم تعيني رئي�ض جديد. 
اإذا �شغرت ُع�شوّية اأي من اأع�شاء املجل�ض لأي من الأ�شباب املن�شو�ض عليها يف املادة )11(  ج-  
من هذا النظام، فاإن املجل�ض ي�شتمر يف اأداء مهامه، �شريطة األ يقل عدد الأع�شاء املُتبّقني 
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عن ُثلثي اأع�شاء املجل�ض، مبن فيهم الرئي�ض ونائبه.

ُمّدة الُع�شوّية يف املجل�ص
املادة )٨(

تكون ُمّدة الُع�شوّية يف املجل�ض )3( ثالث �شنوات قابلة للتمديد ملُدد ُماثلة. اأ-  
الُع�شو اجلديد  ُع�شوّية  ُمّدة  فتكون  املجل�ض،  اآخر يف  ُع�شو  ُع�شو جديد حمل  تعيني  اإذا مت  ب-  

ا�شتكماًل ملُّدة ُع�شوّية �شلفه.
اإعادة ت�شكيله، فعلى املجل�ض الذي انتهت ُمّدة  اإذا انتهت ُمّدة الُع�شوّية يف املجل�ض ومل يتم  ج-  

ه اإلى حني ت�شكيل جمل�ض اآخر يحل حمله. وليته ال�شتمرار يف القيام مبهامِّ

اخت�شا�شات املجل�ص
املادة )٩(

وال�شالحّيات  باملهام  القيام  �شبيل ذلك  له يف  املركز، ويكون  الإ�شراف على  املجل�ض  يتولى  اأ-  
التالية:

ُمتابعة  على  والإ�شراف  للمركز،  ال�شرتاتيجّية  واخلطط  العاّمة  ال�شيا�شة  اعتماد    .1
تنفيذها.

بالت�شاور مع جمل�ض  التحكيم،  واإجراءات  النظام وقواعد  التعديالت على هذا  اقرتاح    .2
ة يف الإمارة، لدرا�شتها متهيدًا لعتمادها  الإدارة، الذي يتولى رفعها اإلى اجلهات املُخت�شّ

واإ�شدارها مبر�شوم من احلاكم.
اإقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، واللوائح والأنظمة الداخلّية له، ورفعها    .3

اإلى جمل�ض الإدارة لعتمادها.
املركز،  بهم  ي�شتعني  الذين  واخُلرباء  التوفيق  وو�شطاء  مني  املُحكِّ اأتعاب  اعتماد لئحة    .4

بالت�شاور مع جمل�ض الإدارة.
واإجراءات  واخُلرباء  التوفيق  وو�شطاء  مني  املُحكِّ قيد  ب�شروط  ة  اخلا�شّ اللوائح  اعتماد    .5

الُع�شوّية يف املركز.
مني وو�شطاء  اعتماد لئحة ر�شوم الُع�شوّية يف املركز ور�شوم ت�شجيل الدعاوى وقيد املُحكِّ   .6

مها املركز، بالت�شاور مع جمل�ض الإدارة. التوفيق و�شائر اخلدمات الأخرى التي ُيقدِّ
اعتماد التقرير ال�شنوي حول اأعمال واأن�شطة املركز، ورفعه اإلى جمل�ض الإدارة.   .7
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الإدارة  جمل�ض  اإلى  ورفعهما  للمركز،  اخلتامي  واحل�شاب  ال�شنوّية  املُوازنة  اإقرار    .8
لعتمادهما.

ها. ت�شكيل واإلغاء اللجان الفرعّية، وحتديد مهامِّ   .9
�شة لأع�شاء اللجنة واللجان الفرعّية املُ�شّكلة يف املركز، وفقًا  اقرتاح املُكافاآت املُخ�شّ   .10
لأحكام هذا النظام، ورفعها اإلى جمل�ض الإدارة لعتمادها �شمن بنود املُوازنة ال�شنوّية 

للمركز.
مني وو�شطاء التوفيق، على اأن  ة باملُحكِّ اعتماد قواعد ال�شلوك واأخالقّيات املهنة اخلا�شّ   .11

ُيراعى فيها مبادئ احلوكمة وال�شفافّية والّنزاهة والعدالة.
اأهداف املركز، يتم تكليُفه بها من  اأخرى تكون لزمة لتحقيق  اأو �شالحّيات  اأي مهام    .12

جمل�ض الإدارة.
با�شتثناء البندين )1( و)8(، يجوز للمجل�ض تفوي�ض اأي من �شالحّياته املن�شو�ض عليها يف  ب-  

الفقرة )اأ( من هذه املادة للُمدير اأو اللجنة، على اأن يكون هذا التفوي�ض خّطيًا وحُمّددًا.
�شه التوقيع على اتفاقّيات التعاون وُمذّكرات التفاهم بني املركز وُموؤ�ّش�شات  للرئي�ض اأو من ُيفوِّ ج-  

�شة املحلية والدولّية. ومراكز التحكيم الأخرى املُتخ�شِّ

اجتماعات املجل�ص
املادة )1٠(

يعقد املجل�ض اجتماعاته بدعوة من الرئي�ض، اأو نائبه يف حال غيابه، اأو بناًء على طلب اللجنة،  اأ-  
مُبعّدل )4( اأربع مرات على الأقل يف ال�شنة، وُكّلما دعت احلاجة اإلى ذلك، يف الزمان واملكان 

اللذْين يتم حتديُدُهما يف دعوة الجتماع.
وتو�شياته،  قراراته  اتخاذ  وكيفّية  لجتماعاته،  املجل�ض  واإدارة  عقد  واإجراءات  اآلية  ُتنّظم  ب-  
ذات  الأحكام  من  وغريها  اأع�شائه،  بني  الت�شال  وو�شائل  اجتماعاته،  حما�شر  وتدوين 

العالقة مُبوجب لوائح يعتمدها املجل�ض يف هذا ال�شاأن.
يراأ�ض اجتماعات املجل�ض الرئي�ض، اأو نائبه عند غيابه، ويف حال غيابهما معًا، يختار املجل�ض  ج-  

من بني اأع�شائه من يرتاأ�ض الجتماع.
فاإّنه  املركز،  لوائح  من  اأي  اأو  والتوفيق  التحكيم  قواعد  بتعديل  الجتماع  مو�شوع  تعّلق  اإذا  د-  
ُي�شرتط ل�شّحة عقد الجتماع ُح�شور ما ل يقل عن ُثلثي اأع�شاء املجل�س، على اأن يكون من 
بينهم الرئي�ض اأو نائبه، ويتخذ املجل�ض قراراته يف هذه احلالة باأغلبّية ثالثة اأرباع الأع�شاء 
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احلا�شرين على الأقل.

ُفقدان الُع�شوّية
املادة )11(
يفقد ع�شو املجل�ض ُع�شوّيته يف اأي من احلالت التالية:

الوفاة.   .1
اإعالن اإفال�شه اأو اإع�شاره.   .2

ال�شتقالة، وتتم بكتاب ُيوّجه اإلى املجل�ض.   .3
اإذا اأ�شبح ناق�ض اأو فاقد الأهلّية وفقًا لقانون جن�شّيته اأو قانون الدولة.   .4

اإليه  ُرّد  ولو  الأمانة، حتى  اأو  بال�شرف  ّلة  ُمِ اأو يف جرمية  نهائي يف جناية  بُحكم  اأُدين  اإذا    .5
اعتباره.

الف�شل الثالث
اللجنة التنفيذّية واللجان الفرعّية

ت�شكيل اللجنة
املادة )1٢(

ُت�شّكل يف املركز جلنة تنفيذّية، تتاألف من )5( خم�شة اأع�شاء من املجل�ض على الأقل، يكون  اأ-  
من بينهم رئي�ض اللجنة ونائبه، يتم تعيينهم بقرار من الرئي�ض يف اأول اجتماع للمجل�ض بعد 

الت�شاور مع اأع�شائه.
تكون ُمّدة الُع�شوّية يف اللجنة )3( ثالث �شنوات قابلة للتمديد ملُدد ُماثلة. ب-  

ه لأي �شبٍب من الأ�شباب، ُيعنيِّ  اإذا �شغر من�شب اأحد اأع�شاء اللجنة اأو تعّذر ُمار�شته ملهامِّ ج-  
ولية  املُتبّقية من  للُمّدة  الُع�شو  ذلك  يحل حمل  املجل�ض من  اأع�شاء  مع  وبالت�شاور  الرئي�ض 

اللجنة.

اخت�شا�شات اللجنة
املادة )1٣(

تتولى اللجنة املهام وال�شالحّيات التالية: اأ-  
اقرتاح تعديل قواعد التحكيم والتوفيق وفقًا لأحكام املادتني )5( و)9( من هذا النظام.   .1
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لة  ال�شِّ ذات  واللوائح  والتوفيق  التحكيم  وقواعد  النظام،  هذا  تطبيق  على  الإ�شراف    .2
مبهام املركز، واإ�شدار التعليمات الالزمة لتنفيذها.

مني وو�شطاء التوفيق واخُلرباء والبت فيها. النظر يف طلبات القيد يف قائمة املُحكِّ   .3
لدى  املُعتمدة  والتوفيق  التحكيم  لقواعد  وفقًا  التوفيق،  وو�شطاء  التحكيم  هيئة  تعيني    .4

املركز.
ُمعاونة املجل�ض يف كافة امل�شائل امل�شتعجلة التي حُتال اإليها، متى ُطِلب منها ذلك.   .5

اإعداد التقارير الدورّية عن اأدائها، ورفعها اإلى املجل�ض.   .6
املهام  اأداء  يف  ملُعاونتها  والخت�شا�ض  اخلربة  ذوي  من  ُمنا�شبًا  تراه  مبن  ال�شتعانة    .7

املنوطة بها مبوجب هذا النظام، دون اأن يكون لأي منهم �شوت معدود يف ُمداولتها.
اأي مهام اأو �شالحّيات اأخرى منوطة بها مبوجب هذا النظام وقواعد التحكيم والتوفيق    .8

ة باملركز، اأو التي ُيكّلفها بها املجل�ض. واللوائح اخلا�شّ
اأن يعهد باأي من مهام  على الرغم ما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للمجل�ض  ب-  
و�شالحّيات اللجنة املن�شو�ض عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اإلى جلنة فرعية اأو اأكرث 

من اللجان املُ�شّكلة وفقًا لأحكام املادة )15( من هذا النظام.

اجتماعات اللجنة
املادة )14(

ُتنّظم اآلّية واإجراءات عقد واإدارة اللجنة لجتماعاتها ودورّيتها وكيفّية اتخاذ تو�شياتها وقراراتها 
العالقة  الأحكام ذات  اأع�شائها، وغريها من  وو�شائل الت�شال بني  وتدوين حما�شر اجتماعاتها 

مُبوجب لوائح يعتمدها املجل�ض يف هذا ال�شاأن.

ت�شكيل اللجان الفرعية
املادة )15(

يجوز للمجل�ض ت�شكيل جلان فرعّية من بني اأع�شائه اأو من غريهم بقرار ي�شُدر عنه يف هذا  اأ-  
ال�شاأن.

حل�شور  والخت�شا�ض  اخلربة  ذوي  من  ُمنا�ِشبًا  تراه  مبن  ال�شتعانة  الفرعّية  للجنة  يجوز  ب-  
اجتماعاتها، دون اأن يكون لأي منهم �شوت معدود يف ُمداولتها.

اتخاذ  وكيفية  ودورّيتها،  لجتماعاتها  الفرعّية  اللجان  واإدارة  عقد  واإجراءات  اآلية  ُتنّظم  ج-  
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تو�شياتها وقراراتها، وتدوين حما�شر اجتماعاتها وو�شائل الت�شال بني اأع�شائها، وغريها 
من الأحكام ذات العالقة مُبوجب لوائح يعتمدها املجل�ض يف هذا ال�شاأن.

الف�شل الرابع
اإدارة املركز

تعيني املُدير وحتديد اخت�شا�شاته
املادة )1٦(

ُيعنّي املُدير بقرار من جمل�ض الإدارة، بناًء على تر�شيح املجل�ض. اأ-  
يتولى املُدير املهام وال�شالحّيات التالية: ب- 

اقرتاح ال�شيا�شة العاّمة للمركز وخططه ال�شرتاتيجّية، ورفعها اإلى املجل�ض لعتمادها،    .1
وُمتابعة تنفيذها.

مة لعمل املركز، ورفعها لالعتماد وفقًا لأحكام هذا النظام. اقرتاح اللوائح املُنظِّ   .2
مني وو�شطاء التوفيق واخُلرباء وكذلك طلبات  درا�شة طلبات الن�شمام اإلى قوائم املُحكِّ   .3

النت�شاب لُع�شوّية املركز.
اقرتاح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، ورفعه اإلى املجل�ض لإقراره.   .4

تنفيذ القرارات ال�شادرة عن املجل�ض واللجنة واللجان الفرعّية.   .5
ح�شور اجتماعات املجل�ض واللجنة واللجان الفرعّية، واملُ�شاركة يف ُمناق�شاتها دون اأن    .6

يكون له حق الت�شويت.
تويل ُمِهّمة اأمانة ال�شر لجتماعات املجل�ض واللجنة واللجان الفرعّية، وله اأن يندب اأحد    .7

ُموّظفي املركز للقيام مبهام اأمانة �شر اجتماعات اللجان الفرعّية.
الإ�شراف على اإدارة �ُشوؤون املركز، وتنفيذ ُموازنته ال�شنوّية.   .8

متثيل املركز اأمام الغري، والتوقيع نيابًة عنه وفقًا لالخت�شا�شات وال�شالحّيات املمنوحة    .9
له مبوجب هذا النظام وقواعد ولوائح املركز والقرارات ال�شادرة عن املجل�ض اأو اللجنة 

اأو اللجان الفرعّية.
تقارير  واأي  املُختلفة،  واأن�شطته  املركز  واأعمال  اإجنازات  عن  ال�شنوي  التقرير  اإعداد    .10

دورّية قد يطلبها املجل�ض اأو اللجنة.
املالّية  بالبيانات  للمركز  ال�شنوّية  املُوازنة  م�شروع  اإعداد  عند  الإدارة  جمل�ض  تزويد    .11
واملعلومات املُتعلقة بخطة املركز ال�شنوّية واحتياجاته الإدارّية واللوج�شتّية، وذلك �شمن 
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دها جمل�ض الإدارة يف هذا ال�شاأن.  املواعيد التي ُيحدِّ
اأي مهام اأو �شالحّيات اأخرى يتم تكليفه بها من الرئي�ض اأو املجل�ض اأو اللجنة.   .12

مهام اجلهاز الإداري
املادة )1٧(

مع مراعاة مهام و�شالحّيات املُدير املن�شو�ض عليها يف املادة )16( من هذا النظام، يتولى اجلهاز 
الإداري للمركز، وحتت اإ�شراف املُدير، القيام باملهام وال�شالحّيات التالية:

ا�شتالم طلبات التحكيم والتوفيق وغريها من طلبات ت�شوية املُنازعات، وما ُيقّدم من ردود    .1
زاع. ة بها، وتبليغها لأطراف النِّ عليها وكافة املُ�شتندات اخلا�شّ

واخُلرباء  التوفيق  وو�شطاء  مني  املُحكِّ باأ�شماء  طلبهم  على  بناًء  النزاع  اأطراف  تزويد    .2
التهم وخرباتهم واخت�شا�شاتهم. �شني بت�شوية املُنازعات ح�شب ُموؤهِّ واملُتخ�شِّ

اإعداد ُملّخ�ض للنزاع ورفعه اإلى اللجنة مع �شورة من طلب التحكيم.   .3
اأ�شول  وحفظ  املركز  اإلى  ُتقّدم  التي  والتوفيق  التحكيم  طلبات  ملفات  حلفظ  �شجل  اإعداد    .4

الأحكام ال�شادرة فيها.
توفري املعلومات املُتعلقة بالتحكيم والتوفيق، وبيان الإجراءات املُّتبعة حلل املُنازعات.   .5

و�شع النماذج الالزمة لت�شهيل اإجراءات التحكيم والتوفيق.   .6
مني وو�شطاء التوفيق واخُلرباء والأع�شاء  اإعداد �شجل اإلكرتوين، يت�شّمن قوائم باأ�شماء املُحكِّ   .7

املنت�شبني اإلى ُع�شوّية املركز مع عناوينهم واخت�شا�شاتهم املُختلفة، وحفظها، وحتديثها.
تقدمي التقارير اإلى املُدير عن املهام التي مت تنفيذها واخلطط املُ�شتقبلّية الالزمة لتحقيق    .8

اأهداف املركز.
تقدمي املُقرتحات لتطوير عملّيات التحكيم والتوفيق.   .9

تدوين حما�شر جل�شات املجل�ض واللجنة واللجان الفرعّية وحفظها.   .10
اإ�شدار الدورّيات ومطبوعات املركز والإ�شراف عليها.   .11

تنظيم الّندوات واملُحا�شرات والدورات التدريبّية وور�ض العمل يف جمال ت�شوية املُنازعات عن    .12
طريق التحكيم والتوفيق، واملُ�شاركة فيها.

املجالت  يف  والدولّية  املحلية  �شة  املُتخ�شِّ الأخرى  التحكيم  ومراكز  ُموؤ�ّش�شات  مع  التعاون    .13
التوفيق  مني وو�شطاء  اأهداف املركز، مبا يف ذلك تباُدل اخلربات وقوائم املُحكِّ ق  التي حُتقِّ

واخُلرباء.
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نه من ُمزاولة املهام  القيام باملُرا�شالت والت�شالت الالزمة لتحقيق اأهداف املركز، التي مُتكِّ   .14
والخت�شا�شات املنوطة به مبوجب هذا النظام.

م  زاع مبواعيد اجلل�شات ومكان انعقادها، اإذا طلبت هيئة التحكيم اأو املُحكِّ 15.  تبليغ اأطراف النِّ
اأو و�شيط التوفيق ذلك.

ال�شوؤون  لت�شريف  تكون لزمة  اأو  املُدير،  بها من  تكليُفه  يتم  اأخرى  اأو �شالحّيات  اأي مهام    .16
اليومّية للمركز.

الف�شل اخلام�ص
ال�شوؤون املالية

املوارد املالية للمركز
املادة )1٨(

ا يلي: تتكّون املوارد املالّية للمركز ِمّ
�ض للمركز من الغرفة. الدعم املايل ال�شنوي املُخ�شّ   .1

ر�شوم ت�شجيل طلبات التحكيم والتوفيق.   .2
مني وو�شطاء التوفيق واخُلرباء. ر�شوم قيد املُحكِّ   .3

العوائد التي يح�شل عليها املركز لقاء الأن�شطة واخلدمات التي يقوم بها.    .4

ح�شابات املركز و�شنته املالّية
املادة )1٩(

ق املركز يف تنظيم ح�شاباته و�شجالته ذات الأ�شول واملبادئ املُحا�شبّية املعمول بها لدى  ُيطبِّ اأ-  
الُغرفة. 

تبداأ ال�شنة املالّية للمركز يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من  ب-  
�شهر دي�شمرب من ُكل �شنة.

الف�شل ال�شاد�ص
اأحكام ختامّية

مني وو�شطاء التوفيق واخُلرباء الن�شمام لقوائم املُحكِّ
املادة )٢٠(

مني وو�شطاء التوفيق واخُلرباء مُبوافقة اللجنة بناًء على طلب ُيقّدم  يتم الن�شمام اإلى قوائم املُحكِّ
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اإلى املركز وفقًا للنموذج املُعّد لهذا الغر�ض ُمعّززًا بامل�شتندات املطلوبة، وتو�شية من املُدير اأو من 
اللجنة الفرعّية التي قد ُت�شّكل لهذا الغر�ض.

النت�شاب اإلى ُع�شوّية املركز
املادة )٢1(

يتم النت�شاب اإلى ُع�شوّية املركز وفقًا لأحكام هذا النظام، بناًء على طلب ُيقّدم اإلى املركز، وفقًا 
املجل�س،  يعتمدها  التي  الُع�شوّية  لئحة  يف  املُحّددة  لل�شروط  وطبقًا  الغر�س،  لهذا  املُعّد  للنموذج 

والتي ُيحّدد فيها فئات ومعايري و�ُشروط الُع�شوّية وُر�شوم ال�شرتاك فيها.

ال�شرية واحليادّية
املادة )٢٢(

تكون اجتماعات وُمداولت املجل�ض وجلان املركز �شرية، ول يجوز لأي ع�شو فيها اأن يح�شر  اأ-  
ت على اأي مو�شوع اأو قرار اإذا كان طرفًا اأو له م�شلحة ُمبا�شرة اأو غري  اأو ُي�شارك اأو ُي�شوِّ
مًا عليه، ويف جميع  ّيًا اأو قيِّ اًل قانونّيًا له اأو و�شِ ُمبا�شرة فيه، اأو وكياًل لأحد اخُل�شوم اأو ُمثِّ

ح عن اأي من هذه احلالت اإن ُوِجدت. الأحوال يجب على ُكل ُع�شو اأن ُي�شرِّ
خالل  �شواًء  الإداري  اجلهاز  يف  العاملني  وكاّفة  واملُدير  املركز  وجلان  املجل�ض  ُع�شو  يلتزم  ب-  
ُمّدة عملهم فيه اأو بعدها بعدم اإف�شاء اأو الك�شف عن اأي معلومات اأو ُم�شتندات تتعلق باأعمال 

املركز.
زاع �شرية، ويجب على من يطلع عليها عدم  ُتعترب كاّفة املعلومات التي ُتقّدم من اأطراف النِّ ج-  
زاع اخلطّية اأو بطلب من اجلهة الق�شائّية  اإف�شائها اأو الك�شف عنها اإل مُبوافقة اأطراف النِّ

ة. املُخت�شّ

التعيني يف هيئات التحكيم
املادة )٢٣(

مًا  ل يجوز لُع�شو املجل�ض اأو الُع�شو يف جلان املركز اأو املُدير اأو اأي من ُموّظفي املركز اأن يكون حُمكِّ
مًا فردًا اأو رئي�شًا اأو ُع�شوًا يف هيئة التحكيم. لنظر اأي نزاع معرو�ض على املركز، �شواًء كان حُمكِّ
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الإعفاء من امل�شوؤولية
املادة )٢4(

ل يكون املركز اأو اأي من العاملني فيه، اأو اأي ع�شو يف املجل�ض اأو يف جلان املركز اأو يف هيئة التحكيم، 
قيامهم  عند  يرتكبونه  قد  مق�شود،  غري  خطاأ  نتيجة  يكون  ترك  اأو  فعل  اأي  عن  مدنّيًا  م�شوؤولني 

هم املُتعلقة بت�شوية املُنازعات عن طريق املركز. مُبزاولة مهامِّ

الإخطارات والت�شالت
املادة )٢5(

يجب اأن تكون كافة الإخطارات والت�شالت واملُرا�شالت املن�شو�ض عليها يف هذا النظام ويف  اأ-  
قواعد التحكيم والتوفيق مكتوبة، ويجوز اإر�شالها بوا�شطة الفاك�ض اأو بالربيد املُ�شّجل مع علم 

دها لوائح املركز. الو�شول اأو بوا�شطة و�شائل الت�شال الإلكرتوين التي حُتدِّ
ُتعترب الإخطارات والت�شالت واملُرا�شالت ُمنِتجة لآثارها من اليوم التايل لو�شولها لل�شخ�ض  ب-  

املُوّجهة اإليه.
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مر�شوم رقم )1٨( ل�شنة ٢٠1٩
بتعيني 

يابة العاّمة ُروؤ�شاء نيابة يف النِّ
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

لطة الق�شائّية يف اإمارة دبي، بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شُّ
وبناًء على تو�شية املجل�ض الق�شائي لإمارة دبي،

نر�شم ما يلي: 
تعيني ُروؤ�شاء نيابة

املادة )1(
يابة العاّمة بوظيفة »رئي�ص نيابة« ُكلٌّ من: ُيعنّي لدى النِّ

ال�شّيد/ زكريا عبدالعزيز عثمان علي.   .1
ال�شّيد/ عمرو حممد �شامي عبداحلليم جاد.   .2

ال�شّيد/ وائل حممد �شبل اأحمد العرتي�ض.   .3

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتبارًا من تاريخ 12 مار�ض 2019، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ

Issue 450 Pages New.indd   30 5/1/19   2:51 PM



العدد )45٠( - ال�شنة )5٣( - ٢٧ �شعبان  144٠هـ - املوافق ٢ مايو  ٢٠1٩م ٣1 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

مر�شوم رقم )1٩( ل�شنة ٢٠1٩
ب�شاأن

نقل بع�ص اأع�شاء الّنيابة العاّمة اإلى حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالّية،
لطة الق�شائّية يف اإمارة  �شات اأع�شاء ال�شُّ وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2009 ب�شاأن رواتب وُم�شّ

دبي،
ظام املايل حلكومة دبي، وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النِّ

لطة الق�شائّية يف اإمارة دبي، وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شُّ
اإمارة دبي  �شات الُق�شاة املُواطنني يف  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2009 ب�شاأن رواتب وُم�شّ

وتعديالتها،
وبناًء على تو�شية املجل�ض الق�شائي لإمارة دبي،

نر�شم ما يلي:
نقل ُروؤ�شاء الّنيابة الأُول

املادة )1(
ُينقل ُروؤ�شاء الّنيابة الأُول التالية اأ�شماوؤهما اإلى حماكم دبي:

الدكتور/ علي حممد علي عبداهلل احلو�شني.   .1
ال�شّيد/ حممد عامر عمر كده الكثريي.   .2

وُيعنّي ُكلٌّ ِمنُهما قا�شيًا بالدرجة الثالثة لقا�شي ا�شتئناف اأّول يف حمكمة ال�شتئناف، وفقًا للقانون 
�شات الُق�شاة املُواطنني املُلحق بالالئحة  رقم )10( ل�شنة 2009، وجدول درجات ورواتب وُم�شّ

رقم )1( ل�شنة 2009 وتعديالتها املُ�شار اإليهما.
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نقل رئي�ص نيابة
املادة )٢(

قا�شيًا  وُيعنّي  دبي،  حماكم  اإلى  عمر،  اآل  عبداهلل  عبدالعزيز  حممد  ال�شّيد/  نيابة،  رئي�ض  ُينقل 
بالدرجة الرابعة لقا�شي ا�شتئناف يف حمكمة ال�شتئناف، وفقًا للقانون رقم )10( ل�شنة 2009، 
 2009 ل�شنة   )1( رقم  بالالئحة  املُلحق  املُواطنني  الُق�شاة  �شات  وُم�شّ ورواتب  درجات  وجدول 

وتعديالتها املُ�شار اإليهما.

نقل ُوكالء الّنيابة الأُول
املادة )٣(

ُينقل ُوكالء الّنيابة الأُول التالية اأ�شماوؤهما اإلى حماكم دبي:
ال�شّيد/ نا�شر حممد �شيف حممد ال�شحي.  .1

ال�شّيد/ داود �شليمان علي احلمادي.   .2
وُيعنّي ُكلٌّ منهما قا�شيًا بالدرجة ال�شاد�شة لقا�شي ابتدائي يف املحاكم البتدائّية، وفقًا للقانون رقم 
�شات الُق�شاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم  )10( ل�شنة 2009، وجدول درجات ورواتب وُم�شّ

)1( ل�شنة 2009 وتعديالتها املُ�شار اإليهما.

�شات املالّية نقل املُخ�شّ
املادة )4(

�شات املالّية لأع�شاء الّنيابة العاّمة املنقولني مبوجب هذا املر�شوم اإلى املُوازنة ال�شنوّية  ُتنقل املُخ�شّ
املُعتمدة ملحاكم دبي، وفقًا لالإجراءات والقواعد املُعتمدة لدى دائرة املالّية يف هذا ال�شاأن.

احُلقوق املُكت�شبة
املادة )5(

هذا  مبوجب  اإليها  املنقولني  الق�شائّية  الدرجات  على  العاّمة  الّنيابة  اأع�شاء  ت�شكني  عند  ُيراعى 
الدرجة  الأقدمّية يف  اأو  الإجمايل  الراتب  املُكت�شبة، مبا يف ذلك  بُحقوِقهم  امل�شا�ض  املر�شوم عدم 

الق�شائّية التي كانوا ي�شغلونها قبل النقل.

Issue 450 Pages New.indd   32 5/1/19   2:51 PM



العدد )45٠( - ال�شنة )5٣( - ٢٧ �شعبان  144٠هـ - املوافق ٢ مايو  ٢٠1٩م ٣٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )٦(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتبارًا من تاريخ 1 اأبريل 2019، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ
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مر�شوم رقم )٢٠( ل�شنة ٢٠1٩
بت�شكيل

جمل�ص اإدارة ُموؤ�ّش�شة مدينة ميدان
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 2009 باإن�شاء ُموؤ�ّش�شة مدينة ميدان،
دبي  »نادي  با�شم  ُتعرف  عاّمة  ُموؤ�ّش�شة  اإن�شاء  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )32( رقم  املر�شوم  وعلى 

للفرو�شّية«،
وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإن�شاء ُموؤ�ّش�شة عاّمة ُتعرف با�شم »نادي دبي ل�شباق 

اخليل« وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�ض واللجان التابعة حلكومة دبي،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�ض اإدارة ُموؤ�ّش�شة مدينة ميدان،

نر�شم ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�ّشكل جمل�ض اإدارة ُموؤ�ّش�شة مدينة ميدان، برئا�شة ال�شّيد/ �شعيد بن حميد مطر الطاير،  اأ-  

وُع�شوّية ُكل من:
نائبًا للرئي�ض ال�شّيد/ مـــليــــح لحــــج البـــــ�شـــــطي      .1

ع�شوًا ال�شّيد/ حممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�شحي      .2
ع�شوًا ال�شّيد/ حمد مبارك حممــــد بو عميــــــم      .3
ع�شوًا ال�شّيد/ عبدالواحــــــد حممـــــد الفهيـــــم     .4
ع�شوًا ُمثِّل عن نـــادي دبـــي للفــــرو�شـــّيـــة      .5
ع�شوًا ُمثِّل عن نـــادي دبـــي ل�شبــــاق اخليـل      .6

وذلك ملُّدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.  
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لي اجلهات املُ�شار اإليها يف البندين )5( و)6( من الفقرة )اأ( من هذه املادة،  تتم ت�شمية ُمثِّ ب-  
من قبل م�شوؤويل تلك اجلهات.

اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�شاء جمل�ض الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومل  ج-  
هم  يتم اإعادة ت�شكيل املجل�ض، فاإّنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�ض الإدارة يف اأداء مهامِّ

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

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )٢(

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

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ
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مر�شوم رقم )٢1( ل�شنة ٢٠1٩
ب�شاأن

اإعادة ت�شكيل جمل�ص اأمناء نور دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2010 باإن�شاء نور دبي،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعيني رئي�ض جمل�ض اأمناء نور دبي،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�ض اأمناء نور دبي،

نر�شم ما يلي: 
اإعادة ت�شكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُيعاد ت�شكيل جمل�ض اأمناء نور دبي، املُ�شّكل مبوجب املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2017 املُ�شار اإليه،  اأ-  

ليكون برئا�شة معايل/ حميد حممد عبيد القطامي، وُع�شوّية ُكل من: 
نائبًا للرئي�ض ال�شّيد/ نـا�شــــر خــليـــفة عبـــداهلل البــــدور      .1

ع�شوًا ال�شّيد/ عبدالفتاح ال�شيــد من�شــــور �شــــرف             .2
ع�شوًا ال�شّيدة/ �شم�شــه حممــد �شالح اأحمــد عبـداهلل            .3
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمـد حممد عبداهلل اأحمــد احلمـــادي     .4
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمد يو�شف حبيب ح�شن اليـــو�شــف      .5
ع�شوًا الدكتورة/ منال حممد عمران ترمي ال�شام�شي     .6

وذلك ملُّدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�شاء جمل�ض الأمناء املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ومل  ب-  
هم  يتم اإعادة ت�شكيل املجل�ض، فاإّنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�ض الأمناء يف اأداء مهامِّ

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم.
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ال�ّشريان والّن�شر
املادة )٢(

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

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ
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قرار رقم )٨( ل�شنة ٢٠1٩
بت�شكيل

جمل�ص اإدارة نادي دبي ل�شباق اخليل
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإن�شاء ُموؤ�ّش�شة عاّمة ُتعرف با�شم »نادي دبي 
ل�شباق اخليل« وتعديالته، 

وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�ض واللجان التابعة حلكومة دبي، 
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�ض اإدارة نادي دبي ل�شباق اخليل، 

قررنا ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�ض اإدارة نادي دبي ل�شباق اخليل، برئا�شة ال�شّيد/ �شعيد بن حميد مطر الطاير،  اأ- 

وُع�شوّية ُكل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
نائبًا للرئي�ض مليــــح لحـــــج البــــ�شـــطـــــي       .1

ع�شوًا حممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�شحي      .2
ع�شوًا حمـــد مبارك حممــــد بوعميــــم       .3
ع�شوًا عبـــدالواحـــد حممـــد الفـــهيــــم      .4

وذلك ملُّدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�شاء جمل�ض الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومل  ب-  
هم  يتم اإعادة ت�شكيل املجل�ض، فاإّنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�ض الإدارة يف اأداء مهامِّ

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم. 
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ال�ّشريان والّن�شر
املادة )٢(

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

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شعبان 1440 هـ
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