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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )1ل�سنة  2019ب�ش�أن جائزة حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم الدولية ٥للت�صوير ال�ضوئي.
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )15ل�سنة  2019بتعيني مدير عام دائرة جمارك دبي. مر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2019بتعيني مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي. مر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2019باعتماد النظام الأ�سا�سي ملركز دبي للتحكيم الدويل. مر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2019بتعيني ُر�ؤ�ساء نيابة يف النيابة العا ّمة. مر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2019ب�ش�أن نقل بع�ض �أع�ضاء النيابة العامة �إلى حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )20ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مدينة ميدان. -مر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2019ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س �أمناء نور دبي.
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قرارات
 -قرار رقم ( )8ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �إدارة نادي دبي ل�سباق اخليل.
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قانون رقم ( )1ل�سنة 2019
ب�ش�أن
جائزة حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم الدول ّية للت�صوير ال�ضوئي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�ش�أن جهاز الرقابة املال ّية،
وعلى املر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2008بتعيني ويل عهد �إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2011يف �ش�أن �إن�شاء جائزة حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
الدول ّية للت�صوير ال�ضوئي،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون جائزة حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم الدول ّية للت�صوير
ال�ضوئي رقم ( )١ل�سنة .»2019

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
راعي اجلائزة �ُ :س ُمو ال�شيخ حمدان بن حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي.
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم.
املكتب
 :مكتب زعبيل ل�صاحب ُّ
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 :جائزة حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم الدول ّية للت�صوير ال�ضوئي.
اجلائزة
جمل�س الأمناء  :جمل�س �أمناء اجلائزة.
الأمني العام � :أمني عام اجلائزة.
ال ِّنظام الأ�سا�سي  :ال ِّنظام الأ�سا�سي للجائزة.
�سريان القانون على اجلائزة
املادة ()3
ت�سري �أحكام هذا القانون على اجلائزة املُن�ش�أة مبوجب القرار رقم ( )1ل�سنة  2011املُ�شار �إليه،
خا�صة تتمتّع بال�شخ�ص ّية االعتبار ّية والأهل ّية القانون ّية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال
باعتبارها ُم� ّؤ�س�سة ّ
والت�ص ُّرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها ،و ُتعترب �إحدى اجلهات التابعة للمكتب.
مقر اجلائزة
املادة ()4
يكون املقر الرئي�س للجائزة يف الإمارة ،ويجوز بقرار من راعي اجلائزة �إن�شاء ُفروع ومكاتب
للجائزة داخل الإمارة وخارجها.
�أهداف اجلائزة
املادة ()5

تهدف اجلائزة �إلى حتقيق ما يلي:
من�صة عامل ّية لفن الت�صوير ال�ضوئي ،وجعلها مرجع ًا ف ّني ًا
 .1تعزيز مكانة الإمارة لتكون ّ
لل ُمبدعني والف ّنانني يف جمال الت�صوير ال�ضوئي.
 .2االرتقاء ُمب�ستويات الأداء والإبداع واجلودة يف جمال الت�صوير ال�ضوئي ،وت�شجيع روح املُبادرة
واالبتكار والتم ُّيز.
 .3توفري قاعدة معلومات ّية عن فن الت�صوير ال�ضوئي ،ودعمه بالأن�شطة التعليم ّية والتدريب ّية يف
جمال الت�صوير والتوثيق.
 .4ت�شجيع البحث العلمي ون�شر ال ُبحوث والدِّ را�سات ذات العالقة مبجال الت�صوير ال�ضوئي.
 .5ت�شجيع ُم�شاركة ُمواطني الدولة ب�صورة �أكرب يف الأحداث واملعار�ض واملُ�سابقات الدول ّية
املُرت ِبطة بالت�صوير ال�ضوئي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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أن�شطة املُرت ِبطة بقطاع الت�صوير ال�ضوئي والعمل على تنميتها وتطويرها
 .6رعاية وت�شجيع ال ِ
على املُ�ستويات املحل ّية والإقليم ّية والدول ّية.
اخت�صا�صات اجلائزة
املادة ()6
يكون للجائزة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
�	.1إن�شاء الأنظمة والربامج املُتكاملة لرعاية وتطوير الأن�شطة املُتع ّلقة بالت�صوير ال�ضوئي.
 .2القيام باملُعامالت والأعمال املُرت ِبطة بطبيعة ن�شاط اجلائزة والالزمة لتحقيق �أهدافها ،مبا
يف ذلك ُمزاولة الأعمال التجار ّية.
�	.3إعداد الدِّ را�سات وال ُبحوث ذات العالقة بالت�صوير ال�ضوئي ،وتطوير الأن�شطة املُتع ِّلقة بها.
 .4تنظيم و�إدارة اجلائزة بكا ّفة حماورها ،وتوزيع اجلوائز على الفائزين بها.
تخ�ص�صة ،يف املجاالت ذات
 .5تنظيم الفعال ّيات واملعار�ض واملُ�ؤمترات وور�ش العمل والربامج املُ ِّ
ال�صلة بتحقيق �أهداف اجلائزة.
 .6تكرمي الفئات واجلهات ذات العالقة مبجال الت�صوير ال�ضوئي من املُ� ّؤ�س�سات والأفراد الذين
ُيقدِّ مون �إجنازات و�إبداعات مُم ّيزة ،و�إ�ضفاء التقدير على ما ُيح ِّققونه ب�إ�سهاماتهم البارزة
و�إجنازاتهم الفريدة يف هذا املجال.
�	.7إ�صدار ون�شر ال ُكتُب واملطبوعات وال ّن�شرات الدور ّية والت�سجيالت املرئ ّية وامل�سموعة ذات
العالقة بالت�صوير ال�ضوئي.
 .8ت�أ�سي�س ّ
ال�صلة مبجال عمل اجلائزة� ،سوا ًء ُمبفر ِدها �أو مع الغري.
ال�شركات واملُ� ّؤ�س�سات ذات ِّ
 .9متلُّك وا�ستئجار الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق �أهداف اجلائزة.
�	.10أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تمُ ّكن اجلائزة من حتقيق �أهدافها املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون� ،أو يتم حتديدها يف ال ِّنظام الأ�سا�سي.
�إدارة اجلائزة
املادة ()7
ُتدار اجلائزة و ُت ّ
نظم وفق ًا لأحكام هذا القانون ،وال ِّنظام الأ�سا�سي ،واللوائح والقرارات ال�صادرة
مبوجبهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جمل�س �أمناء اجلائزة
املادة ()8
�أ -يكون للجائزة جمل�س �أمناء ،يتك ّون من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء ال يقل
عددهم عن ( )5خم�سة وال يزيد على (� )11أحد ع�شر ع�ضو ًا ،مبن فيهم رئي�س جمل�س
الأمناء ونائبه ،على �أن يكونوا من ذوي الكفاءة الإدار ّية والثقاف ّية وال ّنزاهة من ُمواطني
الدولة.
�صدره راعي اجلائزة ،وتكون ُم ّدة ال ُع�ضو ّية يف جمل�س الأمناء
بُ -ي�ش ّكل جمل�س الأمناء بقرار ُي ِ
(� )4أربع �سنوات قابلة للتجديد.
اجتماعات جمل�س الأمناء
املادة ()9
�أ -يجتمع جمل�س الأمناء بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه يف حال غياب رئي�س جمل�س الأمناء ،م ّرة
واحدة على الأقل ُكل �شهرين� ،أو ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،يف الزمان واملكان اللذ ْين
ُيحدِّ دهما رئي�س االجتماع.
بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضائه ،على �أن يكون رئي�س
ب -تكون اجتماعات جمل�س الأمناء �صحيحة ُ
�صدر جمل�س الأمناء قراراته وتو�صياته ب�أغلب ّية �أ�صوات
جمل�س الأمناء �أو نائبه من بينهم ،و ُي ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي ّ
جُ -تد ّون قرارات وتو�صيات جمل�س الأمناء يف حما�ضر ُيو ِّقع عليها رئي�س االجتماع و ُمق ّرر جمل�س
الأمناء.
اخت�صا�صات جمل�س الأمناء
املادة ()10
�شرفة على ُ�ش�ؤون اجلائزة ،وله �صالح ّيات التخطيط
ال�سلطة ال ُعليا املُ ِ
�أُ -يعترب جمل�س الأمناء ُّ
والإ�شراف على �أن�شطة اجلائزة وتنظيم �أعمالها مبا يتّفق وحتقيق �أهدافها ،ويكون له على
وجه ا ُ
خل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1اعتماد ال�سيا�سة العا ّمة للجائزة وخططها اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والت�شغيل ّية.
 .2اعتماد النظام الأ�سا�سي للجائزة.
 .3اعتماد القرارات واللوائح املُ ِّ
نظمة لعمل اجلائزة وجمل�س الأمناء واجلهاز التنفيذي يف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال ّنواحي الإدار ّية واملال ّية والف ّنية.
�	.4إقرار الهيكل التنظيمي للجائزة ورفعه لراعي اجلائزة العتماده.
ُ .5مناق�شة م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للجائزة ورفعه للمكتب ال�ستكمال �إجراءات اعتماده
�ضمن املُوازنة ال�سنو ّية للمكتب.
ال�سنوي للجائزة وتقدميه للمكتب لل ُم�صادقة عليه
ُ .6مناق�شة و�إقرار احل�ساب اخلتامي ّ
وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
مهامه.
 .7تعيني ُمق ِّرر جمل�س الأمناء وحتديد ِّ
 .8اعتماد اخلطط ال�سنو ّية واملرحل ّية للأعمال التنفيذ ّية املُرت ِبطة بتحقيق �أهداف
اجلائزة ،وتوجيه الأمني العام نحو تنفيذ تلك اخلطط.
 .9اعتماد اللوائح الداخل ّية املُ ِّ
نظمة ملُختلف الأن�شطة املُتع ِّلقة باجلائزة ،واتخاذ القرارات
الالزمة التي تكفل ح�سن تنفيذها و�سري العمل فيها.
 .10اعتماد املعايري والأ�س�س التي يتم على �أ�سا�سها اختيار الفائزين باجلائزة ُمبختلف
ِفئاتها.
 .11حتديد القيمة املال ّية لل ِفئات التي تتك ّون منها اجلائزة ،ورفعها �إلى راعي اجلائزة
العتمادها.
 .12اعتماد الرت�شيحات املُق ّدمة لنيل اجلائزة.
تخ�ص�صة العلم ّية والف ّنية الدائمة �أو املُ�ؤ ّقتة وفق ُمتط ّلبات
 .13ت�شكيل اللجان وفرق العمل املُ ِّ
مهامه ،وو�ضع اللوائح املُ ِّ
نظمة
�أن�شطة اجلائزة و�أهدافها ،ملُعاونة جمل�س الأمناء يف �أداء ِّ
لأعمالها وحتديد ُمكاف�آت خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضا ِئها.
ُ
تفوي�ضه
�	.14أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى ذات �صلة بتحقيق �أهداف اجلائزة يتم تكلي ُفه �أو
بها من راعي اجلائزة� ،أو يتم حتديدها يف ال ِّنظام الأ�سا�سي.
ب -ملجل�س الأمناء تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املُق ّررة له مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة �إلى �أي
من �أع�ضاء جمل�س الأمناء �أو الأمني العام ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
تعيني الأمني العام وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()11
�أ -يكون للجائزة �أمني عام ُيعينّ بقرار من راعي اجلائزة ،بنا ًء على تو�صية جمل�س الأمناء.
ب -يكون الأمني العام م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًة �أمام رئي�س جمل�س الأمناء عن حتقيق �أهداف اجلائزة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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و�أداء املهام وال�صالح ّيات املنوطة به مبوجب هذا القانون وال ِّنظام الأ�سا�سي والقرارات
ال�صادرة ُمبوج ِبهِ ما.
ج -يتو ّلى الأمني العام الإ�شراف على الأعمال اليوم ّية للجائزة و�إدارة وتنظيم �أعمالها ،ويكون
ال�سلطات وال�صالح ّيات الالزمة
م�س�ؤو ًال عن تنفيذ ال�سيا�سات
ّ
اخلا�صة باجلائزة ،ويمُ ار�س ُّ
لتحقيق �أهداف اجلائزة ،ويكون له على وجه ا ُ
خل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1اقرتاح ال�سيا�سة العا ّمة للجائزة وخططها اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والت�شغيل ّية،
وعر�ضها على جمل�س الأمناء العتمادها و ُمتابعة تنفيذها.
�	.2إعداد ال ِّنظام الأ�سا�سي بالتن�سيق مع املكتب ،ورفعه ملجل�س الأمناء العتماده.
 .3اقرتاح الهيكل التنظيمي للجائزة بالتن�سيق مع املكتب ،ورفعه ملجل�س الأمناء لإقراره.
 .4اقرتاح القرارات واللوائح املُ ِّ
نظمة لعمل اجلائزة وجمل�س الأمناء واجلهاز التنفيذي يف
النواحي الإدار ّية واملال ّية والف ّنية ورفعها ملجل�س الأمناء العتمادها.
 .5اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تق ُّيد اجلائزة ب�أحكام الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة
والقرارات والأنظمة ال�صادرة ُمبقت�ضى � ٍّأي منها ،وب�أحكام �أي ت�شريع يتع ّلق ب�أعمال
اجلائزة و�أن�شطتها.
�	.6إعداد م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية واحل�ساب اخلتامي للجائزة بالتن�سيق مع املكتب،
ورفعهما ملجل�س الأمناء ملُناق�شتهما.
 .7اقرتاح اللوائح الداخل ّية املُ ِّ
نظمة ملُختلف الأن�شطة املُتع ِّلقة باجلائزة وعر�ضها على
جمل�س الأمناء العتمادها.
 .8اعتماد املُعامالت املال ّية ،مبا فيها احلواالت وال�شيكات امل�صرف ّية ،يف ُحدود ما تن�ص
عليه الأنظمة واللوائح املال ّية املعمول بها يف اجلائزة ،ومنظومة تفوي�ض ال�صالح ّيات
املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .9التوقيع با�سم اجلائزة ونياب ًة عنها على العقود واالتفاقات و ُمذ ّكرات التفاهُ م وفق ًا
لل�صالح ّيات املمنوحة له من جمل�س الأمناء يف هذا ال�ش�أن.
 .10اقرتاح املعايري والأ�س�س التي يتم على �أ�سا�سها اختيار الفائزين باجلائزة ُمبختلف
فئاتها وعر�ضها على جمل�س الأمناء العتمادها.
 .11الإ�شراف على �أداء الأمانة العا ّمة للجائزة للمهام املنوطة بها مبوجب هذا القانون
وال ِّنظام الأ�سا�سي واللوائح والأنظمة املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .12الإ�شراف على الوحدات التنظيم ّية التي تتك ّون منها الأمانة العا ّمة للجائزة �ضمن الهيكل
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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التنظيمي املُعتمد للجائزة ،و�إعداد التقارير الدور ّية وال�سنوية املُتع ّلقة ب�سري العمل فيها
ورف ِعها �إلى جمل�س الأمناء.
 .13الإ�شراف والتوجيه واملُتابعة لأن�شطة العمل املُت ِّ�صلة ب�أهداف اجلائزة.
�	.14إعداد التقارير ال�سنو ّية ذات العالقة ب�أن�شطة اجلائزة املُختلفة وعر�ضها على جمل�س
الأمناء التخاذ ما يلزم من �إجراءات ب�ش�أنها.
مهامه وحتقيق
 .15ت�شكيل اللجان الفرع ّية وفرق العمل الدائمة واملُ�ؤ ّقتة ،ملُعاونته يف �أداء ِّ
�أهداف اجلائزة ،وحتديد مهام و�صالح ّيات تلك اللجان وفرق العمل و ُم ّدة عملها
و ُمكاف�آت �أع�ضا ِئها.
ُ
تفوي�ضه بها من راعي اجلائزة �أو جمل�س
�	.16أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه �أو
الأمناء تكون ذات �صلة بتحقيق �أهداف اجلائزة� ،أو يتم حتديدها يف ال ِّنظام الأ�سا�سي.
د -للأمني العام تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املُق ّررة له مبوجب الفقرة (ج) من هذه املادة �إلى
�أي من م�س�ؤويل الوحدات التنظيم ّية املعن ّية يف الأمانة العا ّمة للجائزة ،على �أن يكون هذا
التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
الأمانة العا ّمة للجائزة
املادة ()12
�أ -تتك ّون الأمانة العا ّمة للجائزة من الأمني العام وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني واملاليني والف ّنيني.
بُ -يناط بالأمانة العا ّمة للجائزة القيام بكا ّفة الأعمال الت�شغيل ّية ،وفق ًا لل ِّنظام الأ�سا�سي واللوائح
والأنظمة والقرارات التي يعتمدها جمل�س الأمناء والأمني العام يف هذا ال�ش�أن.
ج -ي�سري على ُم ّ
وظفي الأمانة العا ّمة للجائزة نظام ُ�ش�ؤون املوارد الب�شر ّية الذي يعتمده جمل�س
الأمناء يف هذا ال�ش�أن ،على �أن ُيراعى يف هذا النظام �أن يكون ُمتوافق ًا يف �أحكامه مع �أحكام
الت�شريعات املُتع ِّلقة ُ
ب�ش�ؤون املوارد الب�شر ّية املُط ّبقة يف حكومة دبي.
املوارد املال ّية للجائزة
املادة ()13
ما يلي:
تتك ّون املوارد املال ّية للجائزة مِ ّ
 .1االعتمادات املال ّية املُق ّررة للجائزة يف املُوازنة ال�سنو ّية للمكتب.
ربعات والو�صايا التي يقبلها جمل�س الأمناء.
 .2املِنح والهِ بات والت ُّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.3أي موارد �أخرى ُيوافق عليها راعي اجلائزة.

�أ-
ب-
ج-
د-

ح�سابات اجلائزة و�سنتها املال ّية
املادة ()14
و�س ِجالتها �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة ا ُ
حلكوم ّية.
ُتط ِّبق اجلائزة يف تنظيم ح�ساباتها ِ
يكون التوقيع على ال ُعقود واالتفاقات واحلواالت وال�شيكات امل�صرفية و�إدارة احل�سابات البنك ّية
ال�صادرة عن اجلائزة �إلى ال ُبنوك وامل�صارف املعن ّية يف الدولة وفق ًا لالئحة ال�صالح ّيات
املال ّية التي ُيق ّرها جمل�س الأمناء ويعتمدها املكتب وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
تبد�أ ال�سنة املال ّية للجائزة يف اليوم الأول من �شهر �أبريل من ُكل �سنة وتنتهي يف اليوم احلادي
والثالثني من �شهر مار�س من ال�سنة التي تليها.
تخ�ضع ح�سابات اجلائزة لل ّرقابة والتدقيق من قبل جهاز الرقابة املال ّية.

�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()15
ُي�صدر جمل�س الأمناء �أو من ُيف ِّو�ضه القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()16
�أُ -يلغى القرار رقم ( )1ل�سنة  2011املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى
الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ب -ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات ال�صادرة تنفيذ ًا للقرار رقم ()1
ل�سنة  2011املُ�شار �إليه �إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون ،وذلك �إلى حني
ُ�صدور اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات التي حتل حم ّلها.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()17
ُ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 � 23أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )15ل�سنة 2019
بتعيني
ُمدير عام دائرة جمارك دبي

__________
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
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين ال ُعموم يف حكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني املُدير العام
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد� /أحمد حمبوب م�ص ّبحُ ،مدير ًا عام ًا لدائرة جمارك دبي.
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 � 23أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )16ل�سنة 2019
بتعيني
ُمدير عام هيئة ال ّثقافة وال ُفنون يف دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال ّثقافة وال ُفنون يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين ال ُعموم يف حكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني املُدير العام
املادة ()1
ُتعينّ ال�س ّيدة /هالة يو�سف بدريُ ،مدير ًا عام ًا لهيئة ال ّثقافة وال ُفنون يف دبي.
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 � 23أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )17ل�سنة 2019
باعتماد
النظام الأ�سا�سي ملركز دبي للتحكيم الدويل
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن التحكيم،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  1997ب�ش�أن تنظيم ُغرفة جتارة و�صناعة دبي والئحته التنفيذ ّية
وتعديالتهما،
وعلى املر�سوم رقم ( )10ل�سنة  2004ب�إن�شاء مركز دبي للتحكيم الدويل،
وعلى املر�سوم رقم ( )58ل�سنة  2009باعتماد النظام الأ�سا�سي ملركز دبي للتحكيم الدويل،
نر�سم ما يلي:

اعتماد النظام الأ�سا�سي
املادة ()1
ُيعتمد مبوجب هذا املر�سوم النظام الأ�سا�سي ملركز دبي للتحكيم الدويل املُلحق ،مبا ي�شتمل عليه
من قواعد و�أحكام.
ُ
احللول والإلغاء
املادة ()2
�أ -يحل النظام الأ�سا�سي املُلحق بهذا املر�سوم حمل النظام الأ�سا�سي املُعتمد مبوجب املر�سوم
رقم ( )58ل�سنة  2009املُ�شار �إليه.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم والنظام
الأ�سا�سي املُلحق به.
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()3
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 23أبريل  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ
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النظام الأ�سا�سي ملركز دبي للتحكيم الدويل
__________

الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا النظام ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
ُ :غرفة جتارة و�صناعة دبي.
ال ُغرفة
جمل�س الإدارة  :جمل�س �إدارة الغرفة.
 :مركز دبي للتحكيم الدويل.
املركز
 :جمل�س �أمناء املركز.
املجل�س	
 :رئي�س املجل�س.
الرئي�س	
 :اللجنة التنفيذية للمركز.
اللجنة
اللجان الفرع ّية  :اللجان املُ�ش ّكلة من قبل املجل�س للقيام باملهام املُك ّلفة بها يف قرار ت�شكيلها.
ُ :مدير املركز.
املُدير
نطاق التطبيق
املادة ()2
�أُ -يط ّبق هذا النظام على املركز ،املُن�ش�أ مبوجب املر�سوم رقم ( )10ل�سنة  2004املُ�شار �إليه،
و ُيلحق بال ُغرفة.
ب -يتمتّع املركز باال�ستقالل ّية الكاملة يف تقدمي خدماته بف�ض املُنازعات عن طريق التحكيم �أو
التوفيق.
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�أهداف املركز
املادة ()3

يهدف املركز �إلى حتقيق ما يلي:
�	.1إدارة التحكيم املحلي والإقليمي والدويل من خالل �إطار ُم� ّؤ�س�سي ُمتكامل و ُمتط ّور.
 .2ت�شجيع اللجوء �إلى التحكيم ،بغر�ض ح�سم املُنازعات ب�أ�سرع الطرق و�أقلها ُكلفة ،خدم ًة
لقطاع املال والأعمال.
 .3توفري البيئة القانون ّية التي تدعم تنمية الأعمال التجار ّية يف الإمارة ،من خالل حل وف�ض
املُنازعات النا�شئة عنها بكفاءة وفعال ّية عن طريق التحكيم والتوفيق.
 .4تعزيز �إجراءات التحكيم لتن�سجم مع ُمتطلبات احلوكمة وال ّنزاهة والعدالة.
 .5املُ�ساهمة يف ن�شر ثقافة التحكيم حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
 .6توفري �آل ّيات مرنة ومحُ ايدة لف�ض املُنازعات ب�سهولة و ُي�سر.
اخت�صا�صات املركز
املادة ()4
يكون للمركز يف �سبيل حتقيق �أهدافه ،القيام باملهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1تقدمي خدمة ف�ض املُنازعات التجار ّية املحلية والدول ّية عن طريق التحكيم والتوفيق ،وفق ًا
لأحكام هذا النظام ،والقواعد املُط ّبقة لدى املركز� ،أو التي يتم االتفاق عليها بني �أطراف
ال ِّنزاع.
تخ�ص�صة على
 .2تنمية وتطوير التعاون بني املركز و ُم� ّؤ�س�سات ومراكز التحكيم الأخرى املُ ِّ
املُ�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
 .3العمل على ن�شر الوعي حول �أهم ّية التحكيم والتوفيق.
تخ�ص�صة
 .4تنظيم املُ�ؤمترات وال ّندوات وور�ش العمل وال ّدورات التدريبية ،و�إ�صدار املطبوعات املُ ِّ
ب�ش�ؤون التحكيم والتوفيق.
�	.5إن�شاء �سجل خا�ص لقيد املُح ِّكمني وا ُ
خلرباء وو�سطاء التوفيق املُ� ّؤهلني واملُ ِل ّمني ُمبتطلبات
و�إجراءات التحكيم �أو التوفيق.
�	.6أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املركز.
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القواعد املُ ِّ
نظمة لعمل املركز
املادة ()5
ُت ّ
نظم قواعد و�إجراءات التحكيم يف املركز و�أي تعديالت تطر�أ عليهاُ ،مبوجب مر�سوم ي�صدُر
عن احلاكم يف هذا ال�ش�أن.
ُت ّ
نظم قواعد و�إجراءات التوفيق يف املركز و�أي تعديالت تطر�أ عليهاُ ،مبوجب لوائح يعتمدها
املجل�س بالت�شاور مع جمل�س الإدارة.
ُت ّ
�صدرها املجل�س ،يتم ُمبوجبها تنظيم
نظم �إجراءات العمل داخل املركز مبوجب لوائح ُي ِ
املجاالت املُتعلقة باملهام وال�صالح ّيات املنوطة باملركز ُمبوجب هذا النظام.
ُتط ّبق على املركز و ُم ّ
وظفيه لوائح ال ُغرفة الإدار ّية واملال ّية و�أنظمة �ش�ؤون املوارد الب�شر ّية فيها.

الهيكل التنظيمي
املادة ()6
يت�ألف املركز من امل�ستويات التنظيمية التالية:
 .1جمل�س الأمناء.
 .2اللجنة التنفيذ ّية.
 .3اجلهاز الإداري.
الف�صل الثاين
جمل�س الأمناء
ت�شكيل املجل�س
املادة ()7
�أ -يكون للمركز جمل�س �أمناء ،يت�ألف من رئي�س ،ونائب للرئي�س ،وعدد من الأع�ضاء ،من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال التحكيم والتوفيق ،ال يزيد عددهم على ( )15خم�سة ع�شر
ع�ضو ًا ،يتم تعيينهم مبر�سوم من احلاكم بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة.
ب�	-إذا �شغر من�صب الرئي�س لأي من الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف املادة ( )11من هذا النظام،
يحل نائب الرئي�س حمله� ،إلى �أن يتم تعيني رئي�س جديد.
ج�	-إذا �شغرت ُع�ضو ّية �أي من �أع�ضاء املجل�س لأي من الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف املادة ()11
من هذا النظام ،ف�إن املجل�س ي�ستمر يف �أداء مهامه� ،شريطة �أال يقل عدد الأع�ضاء املُتب ّقني
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عن ُثلثي �أع�ضاء املجل�س ،مبن فيهم الرئي�س ونائبه.
ُم ّدة ال ُع�ضو ّية يف املجل�س
املادة ()8
�أ -تكون ُم ّدة ال ُع�ضو ّية يف املجل�س ( )3ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملُدد مُماثلة.
ب�	-إذا مت تعيني ُع�ضو جديد حمل ُع�ضو �آخر يف املجل�س ،فتكون ُم ّدة ُع�ضو ّية ال ُع�ضو اجلديد
ا�ستكما ًال ملُ ّدة ُع�ضو ّية �سلفه.
ج�	-إذا انتهت ُم ّدة ال ُع�ضو ّية يف املجل�س ومل يتم �إعادة ت�شكيله ،فعلى املجل�س الذي انتهت ُم ّدة
مبهامه �إلى حني ت�شكيل جمل�س �آخر يحل حمله.
واليته اال�ستمرار يف القيام ِّ
اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()9
�أ -يتولى املجل�س الإ�شراف على املركز ،ويكون له يف �سبيل ذلك القيام باملهام وال�صالح ّيات
التالية:
 .1اعتماد ال�سيا�سة العا ّمة واخلطط اال�سرتاتيج ّية للمركز ،والإ�شراف على ُمتابعة
تنفيذها.
 .2اقرتاح التعديالت على هذا النظام وقواعد و�إجراءات التحكيم ،بالت�شاور مع جمل�س
خت�صة يف الإمارة ،لدرا�ستها متهيد ًا العتمادها
الإدارة ،الذي يتولى رفعها �إلى اجلهات املُ ّ
و�إ�صدارها مبر�سوم من احلاكم.
�	.3إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز ،واللوائح والأنظمة الداخل ّية له ،ورفعها
�إلى جمل�س الإدارة العتمادها.
 .4اعتماد الئحة �أتعاب املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء الذين ي�ستعني بهم املركز،
بالت�شاور مع جمل�س الإدارة.
اخلا�صة ب�شروط قيد املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء و�إجراءات
 .5اعتماد اللوائح
ّ
ال ُع�ضو ّية يف املركز.
 .6اعتماد الئحة ر�سوم ال ُع�ضو ّية يف املركز ور�سوم ت�سجيل الدعاوى وقيد املُح ِّكمني وو�سطاء
التوفيق و�سائر اخلدمات الأخرى التي ُيقدِّ مها املركز ،بالت�شاور مع جمل�س الإدارة.
 .7اعتماد التقرير ال�سنوي حول �أعمال و�أن�شطة املركز ،ورفعه �إلى جمل�س الإدارة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/1/19 2:51 PM

21

العدد ( - )٤50ال�سنة (� ٢٧ - )53شعبان 14٤٠هـ  -املوافق  ٢مايو 2019م

Issue 450 Pages New.indd 21

�	.8إقرار املُوازنة ال�سنو ّية واحل�ساب اخلتامي للمركز ،ورفعهما �إلى جمل�س الإدارة
العتمادهما.
مهامها.
 .9ت�شكيل و�إلغاء اللجان الفرع ّية ،وحتديد ِّ
خ�ص�صة لأع�ضاء اللجنة واللجان الفرع ّية املُ�ش ّكلة يف املركز ،وفق ًا
 .10اقرتاح املُكاف�آت املُ ّ
لأحكام هذا النظام ،ورفعها �إلى جمل�س الإدارة العتمادها �ضمن بنود املُوازنة ال�سنو ّية
للمركز.
اخلا�صة باملُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق ،على �أن
 .11اعتماد قواعد ال�سلوك و�أخالق ّيات املهنة
ّ
ُيراعى فيها مبادئ احلوكمة وال�شفاف ّية وال ّنزاهة والعدالة.
�	.12أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املركز ،يتم تكلي ُفه بها من
جمل�س الإدارة.
ب -با�ستثناء البندين ( )1و( ،)8يجوز للمجل�س تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املن�صو�ص عليها يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة لل ُمدير �أو اللجنة ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
ج -للرئي�س �أو من ُيف ِّو�ضه التوقيع على اتفاق ّيات التعاون و ُمذ ّكرات التفاهم بني املركز و ُم� ّؤ�س�سات
تخ�ص�صة املحلية والدول ّية.
ومراكز التحكيم الأخرى املُ ِّ
اجتماعات املجل�س
املادة ()10
�أ -يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه� ،أو بنا ًء على طلب اللجنة،
ُمبع ّدل (� )4أربع مرات على الأقل يف ال�سنة ،و ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،يف الزمان واملكان
اللذ ْين يتم حتديدُهُ ما يف دعوة االجتماع.
بُ -ت ّ
نظم �آلية و�إجراءات عقد و�إدارة املجل�س الجتماعاته ،وكيف ّية اتخاذ قراراته وتو�صياته،
وتدوين حما�ضر اجتماعاته ،وو�سائل االت�صال بني �أع�ضائه ،وغريها من الأحكام ذات
العالقة ُمبوجب لوائح يعتمدها املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
ج -ير�أ�س اجتماعات املجل�س الرئي�س� ،أو نائبه عند غيابه ،ويف حال غيابهما مع ًا ،يختار املجل�س
من بني �أع�ضائه من يرت�أ�س االجتماع.
د�	-إذا تع ّلق مو�ضوع االجتماع بتعديل قواعد التحكيم والتوفيق �أو �أي من لوائح املركز ،ف�إ ّنه
ل�صحة عقد االجتماع ُح�ضور ما ال يقل عن ُثلثي �أع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون من
ُي�شرتط ّ
بينهم الرئي�س �أو نائبه ،ويتخذ املجل�س قراراته يف هذه احلالة ب�أغلب ّية ثالثة �أرباع الأع�ضاء
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احلا�ضرين على الأقل.
ُفقدان ال ُع�ضو ّية
املادة ()11
يفقد ع�ضو املجل�س ُع�ضو ّيته يف �أي من احلاالت التالية:
 .1الوفاة.
�	.2إعالن �إفال�سه �أو �إع�ساره.
وجه �إلى املجل�س.
 .3اال�ستقالة ،وتتم بكتاب ُي ّ
�	.4إذا �أ�صبح ناق�ص �أو فاقد الأهل ّية وفق ًا لقانون جن�س ّيته �أو قانون الدولة.
م ّلة بال�شرف �أو الأمانة ،حتى ولو ُر ّد �إليه
بحكم نهائي يف جناية �أو يف جرمية خُ ِ
�	.5إذا �أُدين ُ
اعتباره.
الف�صل الثالث
اللجنة التنفيذ ّية واللجان الفرع ّية
ت�شكيل اللجنة
املادة ()12
�أُ -ت�ش ّكل يف املركز جلنة تنفيذ ّية ،تت�ألف من ( )5خم�سة �أع�ضاء من املجل�س على الأقل ،يكون
من بينهم رئي�س اللجنة ونائبه ،يتم تعيينهم بقرار من الرئي�س يف �أول اجتماع للمجل�س بعد
الت�شاور مع �أع�ضائه.
ب -تكون ُم ّدة ال ُع�ضو ّية يف اللجنة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملُدد مُماثلة.
�سبب من الأ�سبابُ ،يعينِّ
ملهامه لأي ٍ
ج�	-إذا �شغر من�صب �أحد �أع�ضاء اللجنة �أو تع ّذر مُمار�سته ِّ
الرئي�س وبالت�شاور مع �أع�ضاء املجل�س من يحل حمل ذلك ال ُع�ضو لل ُم ّدة املُتب ّقية من والية
اللجنة.
اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()13
�أ -تتولى اللجنة املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1اقرتاح تعديل قواعد التحكيم والتوفيق وفق ًا لأحكام املادتني ( )5و( )9من هذا النظام.
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ال�صلة
 .2الإ�شراف على تطبيق هذا النظام ،وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح ذات ِّ
مبهام املركز ،و�إ�صدار التعليمات الالزمة لتنفيذها.
 .3النظر يف طلبات القيد يف قائمة املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء والبت فيها.
 .4تعيني هيئة التحكيم وو�سطاء التوفيق ،وفق ًا لقواعد التحكيم والتوفيق املُعتمدة لدى
املركز.
ُ .5معاونة املجل�س يف كافة امل�سائل امل�ستعجلة التي تحُ ال �إليها ،متى ُط ِلب منها ذلك.
�	.6إعداد التقارير الدور ّية عن �أدائها ،ورفعها �إلى املجل�س.
 .7اال�ستعانة مبن تراه ُمنا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ملُعاونتها يف �أداء املهام
املنوطة بها مبوجب هذا النظام ،دون �أن يكون لأي منهم �صوت معدود يف ُمداوالتها.
�	.8أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى منوطة بها مبوجب هذا النظام وقواعد التحكيم والتوفيق
اخلا�صة باملركز� ،أو التي ُيك ّلفها بها املجل�س.
واللوائح
ّ
ب -على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للمجل�س �أن يعهد ب�أي من مهام
و�صالح ّيات اللجنة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �إلى جلنة فرعية �أو �أكرث
من اللجان املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام املادة ( )15من هذا النظام.
اجتماعات اللجنة
املادة ()14
ُت ّ
نظم �آل ّية و�إجراءات عقد و�إدارة اللجنة الجتماعاتها ودور ّيتها وكيف ّية اتخاذ تو�صياتها وقراراتها
وتدوين حما�ضر اجتماعاتها وو�سائل االت�صال بني �أع�ضائها ،وغريها من الأحكام ذات العالقة
ُمبوجب لوائح يعتمدها املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
ت�شكيل اللجان الفرعية
املادة ()15
�أ -يجوز للمجل�س ت�شكيل جلان فرع ّية من بني �أع�ضائه �أو من غريهم بقرار ي�صدُر عنه يف هذا
ال�ش�أن.
نا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور
ب -يجوز للجنة الفرع ّية اال�ستعانة مبن تراه ُم ِ
اجتماعاتها ،دون �أن يكون لأي منهم �صوت معدود يف ُمداوالتها.
جُ -ت ّ
نظم �آلية و�إجراءات عقد و�إدارة اللجان الفرع ّية الجتماعاتها ودور ّيتها ،وكيفية اتخاذ
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تو�صياتها وقراراتها ،وتدوين حما�ضر اجتماعاتها وو�سائل االت�صال بني �أع�ضائها ،وغريها
من الأحكام ذات العالقة ُمبوجب لوائح يعتمدها املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
الف�صل الرابع
�إدارة املركز
تعيني املُدير وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()16
�أُ -يعينّ املُدير بقرار من جمل�س الإدارة ،بنا ًء على تر�شيح املجل�س.
ب -يتولى املُدير املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1اقرتاح ال�سيا�سة العا ّمة للمركز وخططه اال�سرتاتيج ّية ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها،
و ُمتابعة تنفيذها.
 .2اقرتاح اللوائح املُ ِّ
نظمة لعمل املركز ،ورفعها لالعتماد وفق ًا لأحكام هذا النظام.
 .3درا�سة طلبات االن�ضمام �إلى قوائم املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء وكذلك طلبات
االنت�ساب ل ُع�ضو ّية املركز.
 .4اقرتاح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز ،ورفعه �إلى املجل�س لإقراره.
 .5تنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س واللجنة واللجان الفرع ّية.
 .6ح�ضور اجتماعات املجل�س واللجنة واللجان الفرع ّية ،واملُ�شاركة يف ُمناق�شاتها دون �أن
يكون له حق الت�صويت.
 .7تويل مُهِ ّمة �أمانة ال�سر الجتماعات املجل�س واللجنة واللجان الفرع ّية ،وله �أن يندب �أحد
ُم ّ
وظفي املركز للقيام مبهام �أمانة �سر اجتماعات اللجان الفرع ّية.
 .8الإ�شراف على �إدارة ُ�ش�ؤون املركز ،وتنفيذ ُموازنته ال�سنو ّية.
 .9متثيل املركز �أمام الغري ،والتوقيع نياب ًة عنه وفق ًا لالخت�صا�صات وال�صالح ّيات املمنوحة
له مبوجب هذا النظام وقواعد ولوائح املركز والقرارات ال�صادرة عن املجل�س �أو اللجنة
�أو اللجان الفرع ّية.
�	.10إعداد التقرير ال�سنوي عن �إجنازات و�أعمال املركز و�أن�شطته املُختلفة ،و�أي تقارير
دور ّية قد يطلبها املجل�س �أو اللجنة.
 .11تزويد جمل�س الإدارة عند �إعداد م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للمركز بالبيانات املال ّية
واملعلومات املُتعلقة بخطة املركز ال�سنو ّية واحتياجاته الإدار ّية واللوج�ست ّية ،وذلك �ضمن
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املواعيد التي ُيحدِّ دها جمل�س الإدارة يف هذا ال�ش�أن.
�	.12أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س �أو املجل�س �أو اللجنة.
مهام اجلهاز الإداري
املادة ()17
مع مراعاة مهام و�صالح ّيات املُدير املن�صو�ص عليها يف املادة ( )16من هذا النظام ،يتولى اجلهاز
الإداري للمركز ،وحتت �إ�شراف املُدير ،القيام باملهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1ا�ستالم طلبات التحكيم والتوفيق وغريها من طلبات ت�سوية املُنازعات ،وما ُيق ّدم من ردود
اخلا�صة بها ،وتبليغها لأطراف ال ِّنزاع.
عليها وكافة املُ�ستندات
ّ
 .2تزويد �أطراف النزاع بنا ًء على طلبهم ب�أ�سماء املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء
تخ�ص�صني بت�سوية املُنازعات ح�سب ُم�ؤهِّ التهم وخرباتهم واخت�صا�صاتهم.
واملُ ِّ
�	.3إعداد ُم ّلخ�ص للنزاع ورفعه �إلى اللجنة مع �صورة من طلب التحكيم.
�	.4إعداد �سجل حلفظ ملفات طلبات التحكيم والتوفيق التي ُتق ّدم �إلى املركز وحفظ �أ�صول
الأحكام ال�صادرة فيها.
 .5توفري املعلومات املُتعلقة بالتحكيم والتوفيق ،وبيان الإجراءات املُتّبعة حلل املُنازعات.
 .6و�ضع النماذج الالزمة لت�سهيل �إجراءات التحكيم والتوفيق.
�	.7إعداد �سجل �إلكرتوين ،يت�ض ّمن قوائم ب�أ�سماء املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء والأع�ضاء
املنت�سبني �إلى ُع�ضو ّية املركز مع عناوينهم واخت�صا�صاتهم املُختلفة ،وحفظها ،وحتديثها.
 .8تقدمي التقارير �إلى املُدير عن املهام التي مت تنفيذها واخلطط املُ�ستقبل ّية الالزمة لتحقيق
�أهداف املركز.
 .9تقدمي املُقرتحات لتطوير عمل ّيات التحكيم والتوفيق.
 .10تدوين حما�ضر جل�سات املجل�س واللجنة واللجان الفرع ّية وحفظها.
�	.11إ�صدار الدور ّيات ومطبوعات املركز والإ�شراف عليها.
 .12تنظيم ال ّندوات واملُحا�ضرات والدورات التدريب ّية وور�ش العمل يف جمال ت�سوية املُنازعات عن
طريق التحكيم والتوفيق ،واملُ�شاركة فيها.
تخ�ص�صة املحلية والدول ّية يف املجاالت
 .13التعاون مع ُم� ّؤ�س�سات ومراكز التحكيم الأخرى املُ ِّ
التي تحُ ِّقق �أهداف املركز ،مبا يف ذلك تبادُل اخلربات وقوائم املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق
وا ُ
خلرباء.
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 .14القيام باملُرا�سالت واالت�صاالت الالزمة لتحقيق �أهداف املركز ،التي تمُ ِّكنه من ُمزاولة املهام
واالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا النظام.
 .15تبليغ �أطراف ال ِّنزاع مبواعيد اجلل�سات ومكان انعقادها� ،إذا طلبت هيئة التحكيم �أو املُح ِّكم
�أو و�سيط التوفيق ذلك.
�	.16أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من املُدير� ،أو تكون الزمة لت�صريف ال�ش�ؤون
اليوم ّية للمركز.
الف�صل اخلام�س
ال�ش�ؤون املالية
املوارد املالية للمركز
املادة ()18
ما يلي:
تتك ّون املوارد املال ّية للمركز مِ ّ
خ�ص�ص للمركز من الغرفة.
 .1الدعم املايل ال�سنوي املُ ّ
 .2ر�سوم ت�سجيل طلبات التحكيم والتوفيق.
 .3ر�سوم قيد املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء.
 .4العوائد التي يح�صل عليها املركز لقاء الأن�شطة واخلدمات التي يقوم بها.
ح�سابات املركز و�سنته املال ّية
املادة ()19
�أُ -يط ِّبق املركز يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته ذات الأ�صول واملبادئ املُحا�سب ّية املعمول بها لدى
ال ُغرفة.
ب -تبد�أ ال�سنة املال ّية للمركز يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من
�شهر دي�سمرب من ُكل �سنة.
الف�صل ال�ساد�س
�أحكام ختام ّية
االن�ضمام لقوائم املُحكِّمني وو�سطاء التوفيق ُ
واخلرباء
املادة ()20
يتم االن�ضمام �إلى قوائم املُح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء ُمبوافقة اللجنة بنا ًء على طلب ُيق ّدم
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�إلى املركز وفق ًا للنموذج املُع ّد لهذا الغر�ض ُمعزّز ًا بامل�ستندات املطلوبة ،وتو�صية من املُدير �أو من
اللجنة الفرع ّية التي قد ُت�ش ّكل لهذا الغر�ض.
االنت�ساب �إلى ُع�ضو ّية املركز
املادة ()21
يتم االنت�ساب �إلى ُع�ضو ّية املركز وفق ًا لأحكام هذا النظام ،بنا ًء على طلب ُيق ّدم �إلى املركز ،وفق ًا
للنموذج املُع ّد لهذا الغر�ض ،وطبق ًا لل�شروط املُح ّددة يف الئحة ال ُع�ضو ّية التي يعتمدها املجل�س،
والتي ُيح ّدد فيها فئات ومعايري ُ
و�شروط ال ُع�ضو ّية و ُر�سوم اال�شرتاك فيها.
ال�سرية واحلياد ّية
املادة ()22
�أ -تكون اجتماعات و ُمداوالت املجل�س وجلان املركز �سرية ،وال يجوز لأي ع�ضو فيها �أن يح�ضر
�أو ُي�شارك �أو ُي�ص ِّوت على �أي مو�ضوع �أو قرار �إذا كان طرف ًا �أو له م�صلحة ُمبا�شرة �أو غري
ُمبا�شرة فيه� ،أو وكي ًال لأحد ا ُ
و�ص ّي ًا �أو ق ِّيم ًا عليه ،ويف جميع
خل�صوم �أو مُم ِّث ًال قانون ّي ًا له �أو ِ
الأحوال يجب على ُكل ُع�ضو �أن ُي�ص ِّرح عن �أي من هذه احلاالت �إن ُو ِجدت.
ب -يلتزم ُع�ضو املجل�س وجلان املركز واملُدير وكا ّفة العاملني يف اجلهاز الإداري �سوا ًء خالل
ُم ّدة عملهم فيه �أو بعدها بعدم �إف�شاء �أو الك�شف عن �أي معلومات �أو ُم�ستندات تتعلق ب�أعمال
املركز.
جُ -تعترب كا ّفة املعلومات التي ُتق ّدم من �أطراف ال ِّنزاع �سرية ،ويجب على من يطلع عليها عدم
�إف�شائها �أو الك�شف عنها �إال ُمبوافقة �أطراف ال ِّنزاع اخلط ّية �أو بطلب من اجلهة الق�ضائ ّية
خت�صة.
املُ ّ
التعيني يف هيئات التحكيم
املادة ()23
ال يجوز ل ُع�ضو املجل�س �أو ال ُع�ضو يف جلان املركز �أو املُدير �أو �أي من ُم ّ
وظفي املركز �أن يكون محُ ِّكم ًا
لنظر �أي نزاع معرو�ض على املركز� ،سوا ًء كان محُ ِّكم ًا فرد ًا �أو رئي�س ًا �أو ُع�ضو ًا يف هيئة التحكيم.
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الإعفاء من امل�س�ؤولية
املادة ()24
ال يكون املركز �أو �أي من العاملني فيه� ،أو �أي ع�ضو يف املجل�س �أو يف جلان املركز �أو يف هيئة التحكيم،
م�س�ؤولني مدن ّي ًا عن �أي فعل �أو ترك يكون نتيجة خط�أ غري مق�صود ،قد يرتكبونه عند قيامهم
مهامهم املُتعلقة بت�سوية املُنازعات عن طريق املركز.
ُمبزاولة ِّ
الإخطارات واالت�صاالت
املادة ()25
�أ -يجب �أن تكون كافة الإخطارات واالت�صاالت واملُرا�سالت املن�صو�ص عليها يف هذا النظام ويف
�سجل مع علم
قواعد التحكيم والتوفيق مكتوبة ،ويجوز �إر�سالها بوا�سطة الفاك�س �أو بالربيد املُ ّ
الو�صول �أو بوا�سطة و�سائل االت�صال الإلكرتوين التي تحُ دِّ دها لوائح املركز.
بُ -تعترب الإخطارات واالت�صاالت واملُرا�سالت ُمن ِتجة لآثارها من اليوم التايل لو�صولها لل�شخ�ص
وجهة �إليه.
املُ ّ
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مر�سوم رقم ( )18ل�سنة 2019
بتعيني
ُر�ؤ�ساء نيابة يف النِّيابة العا ّمة

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:
ُيعينّ
.1
.2
.3

تعيني ُر�ؤ�ساء نيابة
املادة ()1
لدى ال ِّنيابة العا ّمة بوظيفة «رئي�س نيابة» ُك ٌّل من:
ال�س ّيد /زكريا عبدالعزيز عثمان علي.
ال�س ّيد /عمرو حممد �سامي عبداحلليم جاد.
ال�س ّيد /وائل حممد �شبل �أحمد العرتي�س.

ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ  12مار�س  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 23أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ
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مر�سوم رقم ( )19ل�سنة 2019
ب�ش�أن
نقل بع�ض �أع�ضاء النّيابة العا ّمة �إلى حماكم دبي
__________

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 ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني يف �إمارة دبي
وتعديالتها،
وبنا ًء على تو�صية املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

نقل ُر�ؤ�ساء النّيابة الأُول
املادة ()1
ُينقل ُر�ؤ�ساء ال ّنيابة الأُول التالية �أ�سما�ؤهما �إلى حماكم دبي:
 .1الدكتور /علي حممد علي عبداهلل احلو�سني.
 .2ال�س ّيد /حممد عامر عمر كده الكثريي.
و ُيعينّ ُك ٌّل ِمن ُهما قا�ضي ًا بالدرجة الثالثة لقا�ضي ا�ستئناف �أ ّول يف حمكمة اال�ستئناف ،وفق ًا للقانون
رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة
رقم ( )1ل�سنة  2009وتعديالتها املُ�شار �إليهما.
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نقل رئي�س نيابة
املادة ()2
ُينقل رئي�س نيابة ،ال�س ّيد /حممد عبدالعزيز عبداهلل �آل عمر� ،إلى حماكم دبي ،و ُيعينّ قا�ضي ًا
بالدرجة الرابعة لقا�ضي ا�ستئناف يف حمكمة اال�ستئناف ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة ،2009
وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة 2009
وتعديالتها املُ�شار �إليهما.
نقل ُوكالء النّيابة الأُول
املادة ()3
ُينقل ُوكالء ال ّنيابة الأُول التالية �أ�سما�ؤهما �إلى حماكم دبي:
 .1ال�س ّيد /نا�صر حممد �سيف حممد ال�شحي.
 .2ال�س ّيد /داود �سليمان علي احلمادي.
و ُيعينّ ُك ٌّل منهما قا�ضي ًا بالدرجة ال�ساد�سة لقا�ضي ابتدائي يف املحاكم االبتدائ ّية ،وفق ًا للقانون رقم
( )10ل�سنة  ،2009وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم
( )1ل�سنة  2009وتعديالتها املُ�شار �إليهما.
خ�ص�صات املال ّية
نقل املُ ّ
املادة ()4
خ�ص�صات املال ّية لأع�ضاء ال ّنيابة العا ّمة املنقولني مبوجب هذا املر�سوم �إلى املُوازنة ال�سنو ّية
ُتنقل املُ ّ
املُعتمدة ملحاكم دبي ،وفق ًا للإجراءات والقواعد املُعتمدة لدى دائرة املال ّية يف هذا ال�ش�أن.
ُ
احلقوق املُكت�سبة
املادة ()5
ُيراعى عند ت�سكني �أع�ضاء ال ّنيابة العا ّمة على الدرجات الق�ضائ ّية املنقولني �إليها مبوجب هذا
بحقو ِقهم املُكت�سبة ،مبا يف ذلك الراتب الإجمايل �أو الأقدم ّية يف الدرجة
املر�سوم عدم امل�سا�س ُ
الق�ضائ ّية التي كانوا ي�شغلونها قبل النقل.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()6
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ � 1أبريل  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 23أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/1/19 2:51 PM
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مر�سوم رقم ( )20ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة مدينة ميدان
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  2009ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة مدينة ميدان،
وعلى املر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2005ب�ش�أن �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة عا ّمة ُتعرف با�سم «نادي دبي
للفرو�س ّية»،
وعلى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة عا ّمة ُتعرف با�سم «نادي دبي ل�سباق
اخليل» وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة مدينة ميدان،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي ّ�شكل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة مدينة ميدان ،برئا�سة ال�س ّيد� /سعيد بن حميد مطر الطاير،
وع�ضو ّية ُكل من:
ُ
ً
نائبا للرئي�س
 .1ال�س ّيد /م ــليـ ــح الحـ ــج الب ـ ــ�س ـ ــطي		
ع�ضو ًا
		
 .2ال�س ّيد /حممد �أحمد بن عبدالعزيز ال�شحي
ع�ضو ًا
		
 .3ال�س ّيد /حمد مبارك حممـ ــد بو عميـ ـ ــم
ع�ضو ًا
		
 .4ال�س ّيد /عبدالواحـ ـ ــد حمم ـ ــد الفهي ـ ــم
ع�ضو ًا
 .5مُم ِّثل عن ن ــادي دب ــي للفـ ــرو�سـ ـ ّي ــة		
ع�ضو ًا
 .6مُم ِّثل عن ن ــادي دب ــي ل�سبـ ــاق اخليـل		
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/1/19 2:51 PM
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ب -تتم ت�سمية مُم ِّثلي اجلهات املُ�شار �إليها يف البندين ( )5و( )6من الفقرة (�أ) من هذه املادة،
من قبل م�س�ؤويل تلك اجلهات.
ج�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
مهامهم
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أداء ِّ
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
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 � 23أبريل  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/1/19 2:51 PM
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مر�سوم رقم ( )21ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�إعادة ت�شكيل جمل�س �أمناء نور دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )18ل�سنة  2010ب�إن�شاء نور دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2015بتعيني رئي�س جمل�س �أمناء نور دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �أمناء نور دبي،
نر�سم ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �أمناء نور دبي ،املُ�ش ّكل مبوجب املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2017املُ�شار �إليه،
وع�ضو ّية ُكل من:
ليكون برئا�سة معايل /حميد حممد عبيد القطاميُ ،
نائب ًا للرئي�س
			
 .1ال�س ّيد /نـا�صـ ــر خــلي ــفة عب ــداهلل البـ ــدور
ع�ضو ًا
 .2ال�س ّيد /عبدالفتاح ال�سيــد من�صـ ــور �شـ ــرف 		
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيدة� /شم�ســه حممــد �صالح �أحمــد عبـداهلل		
ع�ضو ًا
		
 .4ال�س ّيد� /أحمـد حممد عبداهلل �أحمــد احلم ــادي
ع�ضو ًا
			
 .5ال�س ّيد� /أحمد يو�سف حبيب ح�سن الي ــو�ســف
ع�ضو ًا
 .6الدكتورة /منال حممد عمران ترمي ال�شام�سي		
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الأمناء املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ومل
مهامهم
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الأمناء يف �أداء ِّ
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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 � 23أبريل  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/1/19 2:51 PM

37

العدد ( - )٤50ال�سنة (� ٢٧ - )53شعبان 14٤٠هـ  -املوافق  ٢مايو 2019م

Issue 450 Pages New.indd 37

قرار رقم ( )8ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �إدارة نادي دبي ل�سباق اخليل
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة عا ّمة ُتعرف با�سم «نادي دبي
ل�سباق اخليل» وتعديالته،

وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة نادي دبي ل�سباق اخليل،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة نادي دبي ل�سباق اخليل ،برئا�سة ال�س ّيد� /سعيد بن حميد مطر الطاير،
وع�ضو ّية ُكل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
ُ
نائب ًا للرئي�س
 .1مليـ ــح الح ـ ــج البـ ــ�سـ ـط ـ ــي			
ع�ضو ًا
			
 .2حممد �أحمد بن عبدالعزيز ال�شحي
ع�ضو ًا
			
 .3حم ــد مبارك حممـ ــد بوعميـ ــم
ع�ضو ًا
			
 .4عب ــدالواح ــد حمم ــد الف ــهيـ ــم
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
مهامهم
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أداء ِّ
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/1/19 2:51 PM
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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
�صدر يف دبي بتاريخ � 23أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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