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قانون رقم )19( ل�سنة 2015
باإن�ساء

متحف امل�ستقبل
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

تنفيذًا لتطلعاتنا يف تعزيز م�سرية البتكار يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وتطوير بيئة حتفز 
على البتكار، وتتالءم مع متطلبات اجليل اجلديد يف بناء مدن امل�ستقبل الذكية،

ُن�سدر القانون التايل:
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�سمى هذا القانون »قانون اإن�ساء متحف امل�ستقبل رقم )19( ل�سنة 2015«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

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

: �ساحب ال�سمو حاكم دبي. احلاكم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: متحف امل�ستقبل. املتحف 
: موؤ�س�سة دبي ملتحف امل�ستقبل. املوؤ�س�سة 

: جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة. املجل�س 
: رئي�س جمل�س الأمناء. الرئي�س 
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: املدير التنفيذي للموؤ�س�سة. املدير التنفيذي 
 

اإن�ساء املتحف واملوؤ�س�سة
املادة )3(

ُين�ساأ يف الإمارة مبوجب هذا القانون:
متحف ُي�سمى »متحف امل�ستقبل«.   -1

تتمتع  امل�ستقبل«،  ملتحف  دبي  »موؤ�س�سة  ُت�سمى  املتحف،  على  بالإ�سراف  ُتعنى  موؤ�س�سة    -2
ملبا�سرة  الالزمة  القانونية  والأهلية  والإداري،  املايل  وال�ستقالل  العتبارية  بال�سخ�سية 

الأعمال والت�سرفات التي تكفل حتقيق اأهداف املتحف.

مقر املتحف
املادة )4(

يكون مقر املتحف الرئي�س يف مدينة دبي، ويجوز بقرار من املجل�س اإن�ساء فروع له داخل الإمارة 
وخارجها.

اأهداف املتحف
املادة )5(

يهدف اإن�ساء املتحف اإلى حتقيق ما يلي:
تعزيز مكانة الدولة يف تبني الأفكار واملبادرات والخرتاعات املبتكرة يف خمتلف املجالت.   -1

امل�ساهمة يف بناء اقت�ساد قائم على املعرفة والبتكار والتفكري امل�ستقبلي.   -2
اإن�ساء من�سة حا�سنة لالأفكار والبتكار، تدعم تطوير بيئة حمفزة لالبتكار، وت�سّكل م�سدر    -3

اإلهام للمبتكرين، ووجهة للمخرتعني والرواد من كافة اأنحاء العامل.
حتقيق متطلبات اجليل اجلديد من اخلدمات يف مدن امل�ستقبل الذكية.   -4

تطوير حلول تنموية طويلة املدى للتحديات التي تواجه مدن امل�ستقبل.   -5
تعزيز التوعية املجتمعية باأهمية البتكار ملواكبة متطلبات امل�ستقبل.  -6

املحلي  امل�ستوى  على  واأنواعها  اأ�سكالها  بكافة  والبتكارات  الخرتاعات  حتفيز  يف  الإ�سهام    -7
والإقليمي والدويل.

ت�سجيع التفكري امل�ستقبلي لالخرتاعات والبتكارات.   -8
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اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )6(

تتولى املوؤ�س�سة الإ�سراف على املتحف، والقيام بكافة املهام وال�سالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافه، 
ويكون لها يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي:

الأجهزة  بكافة  وجتهيزها  البحثية،  كاملختربات  به  املُلحقة  واملرافق  املتحف  مبنى  اإن�ساء    -1
واملعدات الالزمة لت�سغيله، وفقًا لأف�سل املوا�سفات العاملية املطبقة يف هذا ال�ساأن.

ت�سغيل املتحف، ومرافقه املختلفة، والرتويج له حمليًا واإقليميًا ودوليًا.   -2
اإن�ساء املراكز البحثية املتخ�س�سة بالخرتاعات والبتكارات امل�ستقبلية، والإ�سراف عليها.   -3

وال�سركات  الرائدة،  العلمية  واملوؤ�س�سات  الأبحاث  واملخرتعني، ومراكز  الباحثني  ا�ستقطاب    -4
الأكرب  واملن�سة  وابتكاراتهم،  الأف�سل ملخرتعاتهم  البيئة  املتحف  ليكون  العامل،  الكربى يف 
عامليًا يف جمال البتكار وتطوير احللول التقنية للتحديات يف التعليم وال�سحة واملدن الذكية 

والنقل والطاقة وغريها من املجالت احليوية الأخرى.
والفريدة من نوعها يف كافة  واملبتكرة  امل�ستقبلية  والت�ساميم  ت�سميم وعر�س الخرتاعات    -5

املجالت داخل املتحف.
اإقامة املعار�س واملوؤمترات املحلية والدولية، وعقد الدورات التدريبية وور�س العمل، وغريها    -6
من الأن�سطة التثقيفية والتدريبية والتعليمية التي من �ساأنها تعزيز جوانب التفكري امل�ستقبلي.
واملجالت  العادية  واملن�سورات  والدرا�سات  الأبحاث  واإ�سدار  وت�سجيع  ال�ست�سارات،  تقدمي    -7
الدورية املتخ�س�سة يف جمال الخرتاعات والبتكارات امل�ستقبلية لل�سلع واخلدمات، ون�سرها.

ال�ستثمار يف جمال الخرتاعات امل�ستقبلية لل�سلع واخلدمات امل�ستقبلية والرتويج لها.   -8
اأف�سل  مع  بالتعاون  العامل،  اأنحاء  كل  من  للطالب  ومبتكرة  حديثة  تعليمية  مناهج  تطوير    -9

املوؤ�س�سات التعليمية ومراكز الأبحاث املتخ�س�سة يف العامل.
اإطالق اجلوائز والربامج التحفيزية املتعلقة بالخرتاعات والبتكارات امل�ستقبلية، والإ�سراف    -10

عليها.
باأهداف  ال�سلة  ذات  وامل�ساريع  ال�سركات  يف  وامل�ساهمة  وال�سركات،  املوؤ�س�سات  تاأ�سي�س    -11

املتحف.
متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة، واحلقوق املادية واملعنوية الالزمة لتمكينها من حتقيق    -12

اأهداف املتحف.
التن�سيق مع اجلهات العامة واخلا�سة املتخ�س�سة حمليًا واإقليميًا ودوليًا يف املجالت العلمية    -13
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والتقنية والت�سميم وغريها من املجالت، واإبرام ال�سراكات والتفاقيات ومذكرات التفاهم 
ذات ال�سلة باأهداف املتحف.

اأية اخت�سا�سات اأخرى يحددها الرئي�س تكون لزمة لتحقيق اأهداف املتحف.   -14

الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة
املادة )7(

تتاألف املوؤ�س�سة من امل�ستويات التنظيمية التالية:
جمل�س الأمناء.   -1

اجلهاز التنفيذي.   -2

جمل�س الأمناء
املادة )8(

يكون للموؤ�س�سة جمل�س اأمناء، يتاألف من الرئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ساء من ذوي  اأ-  
اخلربة والخت�سا�س، يتم تعيينهم مبر�سوم ُي�سدره احلاكم ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد.
يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س اأو نائبه يف حال غيابه، وتكون اجتماعاته قانونية  ب-  

بح�سور اأغلبية اأع�سائه، على اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من بينهم.
ت�ساوي  وعند  احلا�سرين،  الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  وتو�سياته  قراراته  املجل�س  ُي�سدر  ج-  

الأ�سوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
والأع�ساء  الجتماع  رئي�س  عليها  يوقع  حما�سر،  يف  املجل�س  وتو�سيات  قرارات  ُتدّون  د-  

احلا�سرون.
املجل�س حل�سور  لأع�ساء  الدعوة  توجيه  يتولى  الرئي�س،  قبل  ُيعني من  ُمقرر  للمجل�س  يكون  هـ- 
قراراته  تنفيذ  ومتابعة  اجتماعاته،  حما�سر  وحترير  اأعماله،  جدول  واإعداد  اجتماعاته، 

وتو�سياته، واأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س الجتماع.

اخت�سا�سات جمل�س الأمناء
املادة )9(

ُتناط باملجل�س مهمة الإ�صراف العام على اأعمال امل�ؤ�ص�صة، وقيامها باخت�صا�صاتها املقررة لها  اأ-  
مبوجب هذا القانون، ويكون له يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي:
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اعتماد ال�سيا�سة العامة للموؤ�س�سة وخططها ال�سرتاتيجية والت�سغيلية، ومتابعة تنفيذها.   -1
اعتماد م�سروع املوازنة ال�سنوية للموؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي.   -2

اعتماد امل�ساريع والربامج واملبادرات اخلا�سة باملوؤ�س�سة.   -3
اقرتاح الت�سريعات الالزمة لتمكني املوؤ�س�سة من حتقيق اأهداف املتحف.   -4

وحتديد  املتحف،  باأن�سطة  ال�سلة  ذات  املجالت  يف  املتخ�س�سني  ال�ست�ساريني  تعيني    -5
اأتعابهم.

تعيني مدققي احل�سابات وحتديد اأتعابهم يف بداية كل �سنة مالية.    -6
اعتماد اأوجه ا�ستثمار اأموال املوؤ�س�سة، وو�سع الآليات والقواعد الالزمة لال�ستفادة من    -7

عوائد ال�ستثمار يف املجالت وامل�ساريع التي تعتمدها املوؤ�س�سة.
اعتماد الر�سوم وبدل اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة.   -8

لتمويل  الرعاة  وا�ستقطاب  واخلا�سة،  العامة  اجلهات  مع  ال�سراكات  م�ساريع  اإقرار    -9
الربامج واملبادرات وامل�ساريع التي تنفذها املوؤ�س�سة.

10-  ت�سكيل اللجان وفرق العمل الدائمة واملوؤقتة، وحتديد اخت�سا�ساتها، واآلية عملها.
مهامه،  اأداء  يف  ملعاونته  والخت�سا�س،  اخلربة  ذوي  من  منا�سبًا  يراه  مبن  11-  ال�ستعانة 
�سواء من داخل الإمارة اأو خارجها، دون اأن يكون لهم �سوت معدود يف مداولت املجل�س.

12-  اعتماد التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة، ورفعه اإلى احلاكم.
13-  القيام بكافة املهام التي متّكن املوؤ�س�سة من القيام بالخت�سا�سات املنوطة بها مبوجب 

هذا القانون.
14-  اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئي�س.

للمجل�س تفوي�س اأي من �سالحياته املن�سو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة لأي من  ب-  
اأع�سائه.

اخت�سا�سات رئي�س جمل�س الأمناء
املادة )10(

ُيناط بالرئي�س املهام وال�صالحيات التالية: اأ-  
اعتماد الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة.   -1

النواحي  من  املوؤ�س�سة  يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة  والأنظمة  واللوائح  القرارات  اعتماد    -2
الإدارية واملالية والفنية والتعاقدية واملوارد الب�سرية.
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اعتماد النظام الداخلي لعمل املجل�س.   -3
القانون  به مبوجب هذا  املنوطة  بالخت�سا�سات  املجل�س  قيام  واملتابعة على  الإ�سراف    -4

والقرارات ال�سادرة مبوجبه.
ت�سكيل اللجان وفرق العمل الدائمة واملوؤقتة.    -5

اعتماد ال�سالحيات املالية للموؤ�س�سة، وفتح احل�سابات البنكية واإغالقها وال�سحب منها،    -6
والقرتا�س با�سم املوؤ�س�سة.

اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من قبل احلاكم.   -7
للرئي�س تفوي�س اأي من ال�سالحيات املقررة له مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة لأي من  ب-  

اأع�ساء املجل�س.

اجلهاز التنفيذي
املادة )11(

الإداريني  املوظفني  من  وعدد  التنفيذي  املدير  من  يتاألف  تنفيذي،  جهاز  للموؤ�س�سة  يكون  اأ-  
واملاليني والفنيني.

تنفيذ  ومتابعة  للم�ؤ�ص�صة،  الت�صغيلية  بالأعمال  القيام  للم�ؤ�ص�صة  التنفيذي  باجلهاز  ُيناط  ب-  
القرارات ال�سادرة عن الرئي�س واملجل�س.

حق�قهم  و�صائر  للم�ؤ�ص�صة  التنفيذي  اجلهاز  م�ظفي  تعيني  و�صروط  اإجراءات  تتحدد  ج- 
وواجباتهم الوظيفية مبوجب لوائح خا�سة باملوارد الب�سرية تعتمد بقرار ي�سدر يف هذا ال�ساأن 

عن الرئي�س اأو من يفو�سه.

تعيني املدير التنفيذي وحتديد اخت�سا�ساته
املادة )12(

ُيعنّي املدير التنفيذي بقرار من الرئي�س. اأ-  
يكون املدير التنفيذي م�سوؤوًل اأمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون  ب-  
والقرارات والأنظمة واللوائح املعتمدة لدى املوؤ�س�سة، وما يتم تكليفه به من الرئي�س اأو املجل�س.

ُتناط باملدير التنفيذي، املهام وال�صالحيات التالية: ج-  
والت�سغيلية،  والتطويرية  ال�سرتاتيجية  وخططها  للموؤ�س�سة  العامة  ال�سيا�سة  اقرتاح   -1

ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها.
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التي  والقرارات  والت�سغيلية،  ال�سرتاتيجية  للموؤ�س�سة وخططها  العامة  ال�سيا�سة  تنفيذ    -2
ُي�سدرها الرئي�س واملجل�س.

املجل�س  اإلى  ورفعهما  اخلتامي،  وح�سابها  للموؤ�س�سة  ال�سنوية  املوازنة  م�سروع  اقرتاح    -3
لعتمادهما.

اإعداد الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة، والقرارات واللوائح والأنظمة املتعلقة بتنظيم العمل    -4
اإلى  ورفعها  الب�سرية،  واملوارد  والتعاقدية  والفنية  واملالية  الإدارية  النواحي  من  فيها 

الرئي�س لعتمادها. 
الإ�سراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للموؤ�س�سة.   -5

اقرتاح امل�ساريع والربامج واملبادرات اخلا�سة باملوؤ�س�سة، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها،    -6
ومتابعة تنفيذها.

اإعداد التقرير ال�سنوي لإجنازات املوؤ�س�سة واأن�سطتها، ورفعه اإلى املجل�س لعتماده.   -7
متثيل املوؤ�س�سة اأمام الغري، واإبرام العقود والتفاقيات الالزمة لتحقيق اأهدافها.   -8

حتقيق نتائج الأداء املطلوبة للجهاز التنفيذي للموؤ�س�سة، ورفع تقارير الأداء للمجل�س.   -9
10-  اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها.

11-  القيام بكافة املهام املنوطة به مبوجب اللوائح املطبقة يف املوؤ�س�سة.
12-  اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئي�س اأو املجل�س.

املوارد املالية للموؤ�س�سة
املادة )13(

تتكون املوارد املالية للموؤ�س�سة مما يلي:
الأموال املنقولة وغري املنقولة التي تخ�س�سها احلكومة للموؤ�س�سة.   -1

الر�سوم وبدل اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة.   -2
عوائد واأرباح تاأجري وا�ستثمار املوؤ�س�سة لأموالها.   -3

عوائد الوقف واملنح والهبات.   -4
اأية موارد اأخرى حتققها املوؤ�س�سة من ممار�سة اأن�سطتها.   -5

اأية موارد اأخرى يوافق عليها املجل�س.   -6
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ح�سابات املوؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة )14(

يعتمدها  التي  املحا�سبة  ومبادئ  اأ�سول  و�سجالتها  ح�ساباتها  تنظيم  يف  املوؤ�س�سة  ق  ُتطبِّ اأ-  
املجل�س.  

تبداأ ال�سنة املالية للموؤ�س�سة يف اليوم الأول من �سهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني  ب-  
من �سهر دي�سمرب من كل �سنة، على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا 

القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )15(

ُي�سدر الرئي�س اأو من ُيفّو�سه القرارات واللوائح وال�سيا�سات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 

الإلغاءات
املادة )16(

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

ال�سريان والن�سر
املادة )17(

ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 3 اأغ�سط�س 2015م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 �سوال 1436هـ
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قانون رقم )21( ل�سنة 2015
ب�ساأن

 الر�سوم الق�سائية يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 
 

بعد الطالع على القانون الحتادي رقم )8( ل�سنة 1980 يف �ساأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته،
وعلى القانون الحتادي رقم )5( ل�سنة 1985 باإ�سدار قانون املعامالت املدنية وتعديالته،

وعلى القانون الحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 باإ�سدار قانون الإجراءات املدنية وتعديالته،
وعلى القانون الحتادي رقم )35( ل�سنة 1992 باإ�سدار قانون الإجراءات اجلزائية وتعديالته،

وعلى القانون الحتادي رقم )28( ل�سنة 2005 يف �ساأن الأحوال ال�سخ�سية،
وعلى قانون ت�سكيل املحاكم يف اإمارة دبي رقم )3( ل�سنة 1992 وتعديالته،

وعلى قانون ر�سوم املحاكم رقم )1( ل�سنة 1994 وتعديالته،
وعلى قانون دعاوى احلكومة رقم )3( ل�سنة 1996 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )15( ل�سنة 2007 باإن�ساء موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال وتعديالته،

وعلى القانون رقم )31( ل�سنة 2008 ب�ساأن اإلغاء الإعفاءات من ال�سرائب والر�سوم يف اإمارة دبي 
وتعديالته،

وعلى القانون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�ساأن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )16( ل�سنة 2009 باإن�ساء مركز الت�سوية الودية للمنازعات،

وعلى القانون رقم )35( ل�سنة 2009 ب�ساأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )4( ل�سنة 2013 ب�ساأن الكاتب العدل يف اإمارة دبي،

وعلى النظام رقم )2( ل�سنة 1992 ب�ساأن ر�سوم ت�سجيل ال�ستئناف يف الق�سايا اجلزائية،
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ُن�سدر القانون التايل:
الف�سل الأول
اأحكام عامة
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: حكومة دبي. احلكومة 

: املجل�س التنفيذي لالإمارة. املجل�س التنفيذي 
: حماكم دبي. املحاكم 

: املحكمة البتدائية اأو حمكمة ال�ستئناف اأو حمكمة التمييز لدى املحاكم وذلك  املحكمة املخت�سة 
ح�سب الأحوال.

: مركز الت�سوية الودية للمنازعات. املركز 
هذا  لأحكام  وفقًا  املن�ساأة  الق�سائية  الر�سوم  من  والإعفاء  التاأجيل  جلنة   : اللجنة 

القانون.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطبق اأحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والطعون التي ُتقدم اإلى املحاكم، ومل  اأ-  
ُت�ستوف عنها الر�سوم وقت العمل به.

ل ُتطبق اأحكام هذا القانون على الدعاوى التي قدمت اإلى املحاكم قبل العمل باأحكام هذا  ب-  
القانون واأجلت ر�سومها كليًا اأو جزئيًا خالل مرحلة التقا�سي التي تنظر فيها الدعوى، وتطبق 

يف هذه احلالة الر�سوم امل�ستحقة وقت قيد الدعوى.

ا�ستيفاء الر�سم
املادة )3(

ل يجوز نظر اأية دعوى اأو طعن، اأو قبول اأي طلب، اإل بعد ا�ستيفاء الر�سم امل�ستحق عنه كاماًل، ما مل 
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يكن قد �سدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الر�سم اأو تاأجيله كليًا اأو جزئيًا، وفقًا للقواعد املن�سو�س 
عليها يف هذا القانون.

اخلالف حول قيمة الر�سم
املادة )4(

اإذا ثار خالف عند قيد الدعوى اأو الطعن اأو الطلب حول قيمة الر�سوم امل�ستحقة، ُيرفع الأمر  اأ-  
اإلى رئي�س املحكمة املخت�سة للبت فيه، ويكون القرار الذي ي�سدر عنه يف هذا ال�ساأن نهائيًا.

يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى �سواء من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب ُيقّدم اإليها من  ب-  
ذوي ال�ساأن اأن ُتعيد النظر بقيمة الر�سوم التي مت ا�ستيفاوؤها.

ا�ستيفاء فرق الر�سم 
املادة )5(

اإذا تبنّي للمحكمة املخت�سة اأثناء ال�سري بالدعوى اأن الر�سوم املدفوعة ل تتنا�سب مع الطلبات  اأ-  
هذا  لأحكام  خالفًا  ا�ستوفيت  اأنها  اأو  امل�ستحقة،  الر�سوم  من  اأقل  كانت  اأنها  اأو  اخلتامية، 
القانون، فعليها اأن ُت�سدر اأمرًا بتكليف املدعي باأداء فرق الر�سم خالل املدة التي حتددها، 
ويف حال عدم قيامه بذلك فاإنها تق�سي بعدم القبول، فاإذا كان باب املرافعة يف الدعوى قد 

اأقفل، فعلى املحكمة اأن تلزم املدعي يف احلكم ال�سادر عنها باأداء فرق الر�سم.
اإذا تبنّي من احلكم املطلوب تنفيذه وجود فرق بني قيمة الدعوى التي احُت�سب على اأ�سا�سها  ب-  
الر�سم عند قيدها وبني قيمة ما ُحكم به، فال ُيوؤ�سر على هذا احلكم بال�سيغة التنفيذية اإل 
بعد اأداء فرق الر�سم امل�ستحق، ويف حال وجود خالف حول قيمة هذا الر�سم يحال الأمر اإلى 
املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، لتبت فيه بالتاأ�سري على �سورة احلكم، ويكون قرارها ال�سادر 

يف هذا ال�ساأن نهائيًا.
اإذا مل يح�سل املحكوم له على ال�سيغة التنفيذية خالل )60( �ستني يومًا من تاريخ �سدور  ج-  
مب�سروفات  احلكم  األزمه  الذي  اخل�سم  ُي�سبح  امل�ستحق،  الر�سم  فرق  اأداء  لعدم  احلكم 
الدعوى مكلفًا باأداء هذا الفرق، وعلى قلم املحكمة املخت�سة اأن ُيقدر الر�سم امل�ستحق على 
�سورة احلكم ويعر�سه على رئي�س املحكمة لي�سدر اأمرًا با�ستيفائه من امللتزم باأدائه، وُينّفذ 

هذا الأمر وفقًا لطريقة تنفيذ ال�سندات التنفيذية. 
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احت�ساب الك�سور
املادة )6(

لغايات احت�ساب الر�سم امل�ستحق ُيعترب اجلزء من الدرهم درهمًا كاماًل، وُي�ستوفى الر�سم على هذا 
الأ�سا�س.

قيد النزاع لدى املركز
املادة )7(

على الرغم مما ورد يف القانون رقم )16( ل�سنة 2009 امل�سار اإليه، ُي�ستوفى ما ن�سبته )50%( من 
قيمة الر�سم امل�ستحق على الدعوى، وفقًا للقواعد املن�سو�س عليها يف هذا القانون عند قيد النزاع 
لدى املركز، وُي�ستوفى الر�سم امل�ستحق على قيد الدعوى كاماًل بعد اأن يخ�سم منه الر�سم الذي مت 

اأداوؤه لدى املركز وذلك عند اإحالة النزاع اإلى املحكمة املخت�سة.

عدم اخل�سوع للر�سم
املادة )8(

ل تخ�سع للر�سم امل�ستحق مبوجب هذا القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التالية: 
اأو  اأو اجلهات احلكومية الحتادية،  الوزارات  التي تقدمها  الطلبات  اأو  الطعون  اأو  الدعاوى    -1

املحلية يف الإمارة اأو اأي من اإمارات دولة الإمارات العربية املتحدة.
الطعن يف الأحكام ال�سادرة بالنفقة.   -2

ما يودعه اأمني التفلي�سة على ذمة التفلي�سة.   -3
ما يودعه املزايدون من ثمن العقار.   -4

ما تودعه الوزارات واجلهات احلكومية الحتادية واملحلية على ذمة ذوي ال�ساأن.    -5
الدعاوى املتعلقة بالأوقاف اخلريية والهبات والو�سايا املر�سودة للرب واجلمعيات اخلريية اإذا    -6

قدمت من تلك اجلهات. 
طلب اإ�سهار اأو اإثبات الإ�سالم.   -7

الت�سديق على طلب الإعانة الجتماعية.   -8
طلب حتقيق الوفاة والوراثة.   -9
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الإعفاء من الر�سوم 
املادة )9(

ُيعفى من اأداء الر�سوم امل�ستحقة مبوجب هذا القانون الدعاوى والطعون والطلبات والفئات التالية:
للقانون  ا�ستنادًا  عنهم  امل�ستحقون  اأو  العمال  يقدمها  التي  والطلبات  والطعون  الدعاوى    -1
الحتادي رقم )8( ل�سنة 1980 امل�سار اإليه، التي ل تزيد قيمتها على )100.000( مئة األف 
درهم، فاإذا ُحِكم باإلزام اخل�سم بالر�سوم وامل�ساريف، يتم ا�ستيفاء الر�سوم الق�سائية منه 

على اأ�سا�س ما حكم به.
�سحايا العنف الأ�سري من الن�ساء اأو الأطفال وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب موؤ�س�سة    -2

دبي لرعاية الن�ساء والأطفال.
احلالت التي تقرر اللجنة اإعفاءها من الر�سوم، وفقًا لل�سوابط التي يعتمدها رئي�س املحاكم    -3

يف هذا ال�ساأن، بالتن�سيق مع دائرة املالية.

جلنة التاأجيل والإعفاء من الر�سوم الق�سائية
املادة )10(

ُتن�ساأ مبوجب هذا القانون جلنة ت�سمى »جلنة التاأجيل والإعفاء من الر�سوم الق�سائية«،  اأ-  
يتم ت�سكيلها، وحتديد اخت�سا�ساتها، واآلية عملها، والن�ساب القانوين لجتماعاتها واتخاذ 

قراراتها، بقرار ي�سدره رئي�س املحاكم.
طرق  من  طريق  باأي  عليها  للطعن  قابلة  غري  نهائية  اللجنة  عن  ال�سادرة  القرارات  تكون  ب-  

الطعن.

اأثر التاأجيل والإعفاء من الر�سوم 
املادة )11(

ُتطبق يف حال موافقة اللجنة على الإعفاء من الر�سوم الق�سائية اأو تاأجليها الأحكام التالية:
ي�سمل قرار الإعفاء من اأداء الر�سوم الق�سائية اأو تاأجيلها، كافة الر�سوم امل�ستحقة يف جميع    -1
مراحل التقا�سي، واأية تاأمينات اأو مبالغ اأخرى من�سو�س عليها يف هذا القانون اأو الت�سريعات 

ال�سارية، وذلك دون حاجة ل�سدور قرار بذلك.
اإذا ُحكم برف�س اأو عدم قبول الدعوى املقدمة ممن �سدر ل�ساحله قرار بالإعفاء من الر�سوم    -2
الق�سائية، فال يتم ا�ستيفاء اأية ر�سوم اأو تاأمينات منه، واإذا ُحكم ل�ساحله، ت�ستوفى يف هذه 
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احلالة الر�سوم والتاأمينات ممن �سدر احلكم �سده.
الر�سوم  بتاأجيل  املقدمة ممن �سدر ل�ساحله قرار  الدعوى  قبول  اأو عدم  برف�س  ُحكم  اإذا    -3
الق�سائية، فاإنه ت�ستوفى منه يف هذه احلالة الر�سوم امل�ستحقة واأية تاأمينات اأو مبالغ اأخرى 

من�سو�س عليها يف هذا القانون اأو يف الت�سريعات ال�سارية.  

رد الر�سوم
املادة )12(

ُيرد الر�سم الذي مت ا�ستيفاوؤه عند قيد الدعوى لدى املحكمة املخت�سة يف حال اإجابة املحكمة  اأ-  
لأي من الطلبات التالية:

طلب تف�سري احلكم.   -1
طلب رد الق�ساة اأو اخلرباء اأو املحكمني.   -2

طلب ت�سحيح اخلطاأ املادي يف احلكم.   -3
طلب الإغفال.   -4

املدعي  ترك  اإذا  املخت�سة  املحكمة  اأمام  امل�ستوفى  الر�سم  قيمة  من  ن�سبته )%50(  ما  ُيرد  ب-  
البدء  وقبل  الطعن  اأو  الدعوى  لنظر  الأولى  اجلل�سة  يف  خ�سمه  مع  ت�سالح  اأو  اخل�سومة 

باملرافعة، �سريطة األ يكون قد �سبق عر�س النزاع على املركز.

املكلف بالر�سوم وامل�ساريف واملعار�سة فيها
املادة )13(

األزمه احلكم مب�سروفات الدعوى، وتتم ت�سويتها  تكون الر�سوم التزامًا على الطرف الذي  اأ-  
على هذا الأ�سا�س، ول يحول ال�ستئناف دون ا�ستيفاء هذه الر�سوم.

يجوز للطرف الذي األزمه احلكم مب�سروفات الدعوى اأن يعرت�س على مقدارها خالل )8(  ب-  
ثمانية اأيام من تاريخ اإعالنه بال�سورة التنفيذية للحكم.

يقدم العرتا�س امل�سار اإليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة اإلى رئي�س املحكمة املخت�سة للبت  ج-  
فيه، ويكون القرار الذي ي�سدر عنه يف هذا ال�ساأن نهائيًا.
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الف�سل الثاين
قواعد تقدير ر�سوم الدعاوى اأمام املحكمة البتدائية

الدعوى املقدرة القيمة
املادة )14(

للدعوى  التابعة  املدنية  والدعاوى  البتدائية  املحاكم  اأمام  املرفوعة  الدعاوى  على  ُي�ستوفى  اأ-  
اجلزائية با�ستثناء دعاوى الأحوال ال�سخ�سية، ر�سم ن�سبته )6%( من قيمة الدعوى، على اأن 

ل يقل مقداره عن )500( خم�سمئة درهم، ول يزيد على:
 )500.000( على  تزيد  ل  الدعوى  قيمة  كانت  اإذا  درهم  األف  ع�سرين   )20.000(   - 1

خم�سمئة األف درهم.
 )500.001( بني  ترتاوح  الدعوى  قيمة  كانت  اإذا  درهم  األف  ثالثني   )30.000(   - 2

خم�سمئة األف وواحد درهم اإلى )1.000.000( مليون درهم.
)40.000( اأربعني األف درهم اإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على )1.000.000( مليون    - 3

درهم.
املطالبة  قيمة  تزيد  التي  البتدائية  املحاكم  اأمام  املرفوعة  العمالية  الدعاوى  على  ي�ستوفى  ب-  
فيها على )100.000( مئة األف درهم ر�سم ن�سبته )5%( من قيمة الدعوى، على اأن ل يزيد 

مقداره على )20.000( ع�سرين األف درهم.
ت�ستوفى على الدعاوى والطلبات التي تقدم اإلى املحاكم البتدائية والواردة يف اجلدول رقم  ج-  

)1( املُلحق بهذا القانون الر�سوم املبّينة اإزاء كل منها.

الدعوى غري مقدرة القيمة
املادة )15(

الدعوى التي تت�سمن طلبًا غري قابل للتقدير اعتربت قيمتها )200.001( مئتي األف وواحد  اأ-  
درهم، وي�ستوفى الر�سم على هذا الأ�سا�س.

فيتم  القيمة،  معلوم  لي�سبح  الدعوى  يف  ال�سري  اأثناء  القيمة  املقدر  غري  الطلب  ُعّدل  اإذا  ب-  
ا�ستيفاء الر�سم الأعلى.

اإذا اأ�سبحت الدعوى غري مقدرة القيمة معلومة القيمة ب�سدور احلكم، فال ُينّفذ اإل بعد اأداء  ج-  
فرق الر�سم.
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ا�ستمال الدعوى على اأكرث من طلب
املادة )16(

اإذا ت�سمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت نا�سئة عن �سبب قانوين واحد، كان تقدير  اأ-  
خمتلفة،  قانونية  اأ�سباب  عن  نا�سئة  كانت  فاإذا  قيمها،  جمموع  باعتبار  امل�ستحقة  الر�سوم 

ُقّدرت هذه الر�سوم باعتبار قيمة كل منها على ِحدة.
اإذا ا�ستملت الدعوى على طلب اأ�سلي وطلب احتياطي، ي�ستوفى الر�سم الأعلى على اأي من  ب-  
الطلبني، اأما الطلبات الإ�سافية فُت�سم اإلى الطلب الأ�سلي، ويح�سب الر�سم على جمموعها.

اإذا ا�ستملت الدعوى على طلبات جميعها غري مقدرة القيمة، ُي�ستوفى الر�سم باعتبار قيمة كل  ج-  
منها على حدة اإذا كانت نا�سئة عن اأ�سباب قانونية خمتلفة، وُي�ستوفى الر�سم على جمموعها 

اإذا كانت نا�سئة عن �سبب قانوين واحد.  
اإذا اجتمعت يف الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة، واأخرى غري مقدرة القيمة، ي�ستوفى  د-  

الر�سم باعتبار قيمة كل منها على حدة.

الدعوى املتقابلة وطلبات التدخل
املادة )17(

ُي�ستوفى من ُمقدم الدعوى املتقابلة، اأو دعوى الرجوع باحلق املدعى به على �سخ�س لي�س طرفًا يف 
الدعوى، اأو املتدخل يف الدعوى طالبًا احلكم لنف�سه ر�سم م�ستقل ُيحت�سب وفقًا للقواعد املن�سو�س 

عليها يف هذا القانون.

الدعاوى املتعلقة بالعقود
املادة )18(

يتم احت�ساب الر�سوم يف الدعاوى املتعلقة بالعقود على اأ�سا�س ما يلي:
قيمة ال�سيء املتعاقد عليه يف الدعاوى التي يكون مو�سوعها طلب احلكم بثبوت �سحة عقد اأو    -1

اإبطاله اأو ف�سخه.
مو�سوعها طلب  يكون  التي  الدعاوى  العقد يف  مدة  كامل  النقدي عن  املقابل  قيمة جمموع    -2
احلكم بثبوت �سحة عقد م�ستمر اأو اإبطاله اأو ف�سخه، فاإذا كان العقد قد نفذ يف جزء منه 

ُتقدر عندها قيمة الدعوى باملقابل النقدي عن املدة الباقية للعقد.
قيمة اأكرب البدلني يف الدعاوى التي يكون مو�سوعها عقود البدل اأو املقاي�سة.   -3
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قيمة ما يطلب من زيادة اأو نق�س يف الدعاوى التي يكون مو�سوعها احلكم باإنقا�س الثمن اأو    -4
زيادته.

الدعاوى املتعلقة باحلجز اأو بحق عيني
املادة )19(

يتم احت�ساب الر�سوم يف دعاوى احلقوق العينية التبعية املتعلقة بحق حجز مال، اأو حب�سه، اأو حق 
تتبعه، على اأ�سا�س ما يلي:

قيمة الدين اأو املال اأُيهما اأقل اإذا كانت الدعوى بني املدين والدائن.   -1
قيمة املال حمل احلجز اأو احلب�س اإذا كانت الدعوى مقامة من الغري با�ستحقاق هذا املال.    -2

الدعاوى املتعلقة بالعقارات اأو املنقولت
املادة )20(

يتم احت�ساب الر�سوم يف الدعاوى املتعلقة بالعقارات اأو املنقولت على اأ�سا�س قيمتها.

دعوى ال�سفعة 
املادة )21(

يتم احت�ساب الر�سوم يف دعوى ال�سفعة على اأ�سا�س ثمن العقار املبيع املحدد يف عقد البيع. 

دعوى ق�سمة املال ال�سائع
املادة )22(

يتم احت�ساب الر�سوم يف الدعاوى املتعلقة بق�سمة املال ال�سائع اأو الفرز يف عقار اأو منقول م�سرتك 
بن�سبة )1%( من قيمة احل�سة امل�سرتكة ملقدم الدعوى.

دعوى الرهن
املادة )23(

يتم احت�ساب الر�سوم يف الدعاوى املتعلقة ب�سحة الرهن اأو اإبطاله اأو ف�سخه اأو �سطبه، اأو الإذن ببيع 
ال�سيء املرهون، اأو باأي حق اآخر متعلق فيه على اأ�سا�س قيمة الرهن.   
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دعوى ال�ستحقاق اأو ال�سرتداد 
املادة )24(

الأ�سياء  قيمة  اأ�سا�س  على  ال�سرتداد  اأو  بال�ستحقاق  املتعلقة  الدعاوى  يف  الر�سوم  احت�ساب  يتم 
املطلوب ا�ستحقاقها اأو ا�سرتدادها.

دعوى تنفيذ اأو بطالن حكم التحكيم
املادة )25(

القيمة  اأ�سا�س  على  التحكيم  حكم  بطالن  اأو  بتنفيذ  املتعلقة  الدعاوى  يف  الر�سوم  احت�ساب  يتم 
املحكوم بها.

دعوى تنفيذ حكم اأجنبي
املادة )26(

يتم احت�ساب الر�سوم يف الدعاوى املتعلقة بتنفيذ حكم اأجنبي على اأ�سا�س القيمة املحكوم بها، ويف 
حال تعذر ذلك تقدر بقيمة النزاع حمل احلكم. 

دعوى بطالن احلكم 
املادة )27(

يتم احت�ساب الر�سوم يف الدعاوى املتعلقة ببطالن حكم �سادر من املحاكم اأو اأية جهة ق�سائية عدا 
هيئات التحكيم على اأ�سا�س القيمة املحكوم بها. 

ر�سوم الدعاوى والطلبات املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية
املادة )28(

ُي�ستوفى على الدعاوى والطلبات املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية الواردة يف اجلدول رقم )2( املُلحق 
بهذا القانون الر�سوم املبّينة اإزاء كل منها.
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الف�سل الثالث
ر�سوم الطعون

الر�سوم الن�سبية على ا�ستئناف الدعاوى 
املادة )29(

ُي�ستوفى على الطعن با�ستئناف الأحكام ال�سادرة يف غري دعاوى الأحوال ال�سخ�سية، ر�سم  اأ-  
ن�سبته )50%( من الر�سم املُ�ستوفى اأمام املحكمة البتدائية، يحت�سب وفقًا لالأ�س�س التالية:

اإذا كان ال�ستئناف واردًا على الطعن بكامل احلكم املطعون فيه، فُي�ستوفى عنه كامل    -1
الر�سم امل�ستحق على الطعن بال�ستئناف.

اإذا كان ال�ستئناف واردًا على الطعن بجزء من احلكم املطعون فيه، فُي�ستوفى الر�سم    -2
على اأ�سا�س قيمة هذا اجلزء.

اإذا تعدد امل�ستاأنفون وكان احلكم �سادرًا عليهم بالت�سامن اأو الت�سامم، فُي�ستوفى الر�سم مرة  ب- 
واحدة ممن قّدم ال�ستئناف اأوًل.

اإذا تعدد امل�ستاأنفون ومل يكن احلكم �سادرًا عليهم بالت�سامن اأو الت�سامم، فُي�ستوفى على كل  ج-  
ا�ستئناف ر�سم م�ستقل، �سواء قدم امل�ستاأنفون �سحيفة ا�ستئناف واحدة اأو �سحفًا متعددة.

د-  ُي�ستوفى ما ن�سبته )25%( من الر�سم امل�ستوفى يف مرحلة الدرجة الأولى، اإذا كان ال�ستئناف 
يف  ال�سري  وقف  عليه  ويرتتب  اخل�سومة  ُينهي  ل  فرعية  م�ساألة  يف  �سادر  حكم  على  واردًا 

الدعوى. 

الر�سوم الثابتة على ا�ستئناف الدعاوى
املادة )30(

ُي�ستوفى على الطعون بال�ستئناف الواردة يف اجلدول رقم )3( املُلحق بهذا القانون الر�سوم املبّينة 
اإزاء كل منها.

ال�ستئناف للمرة الثانية
املادة )31(

ل ُي�ستوفى ر�سم من ذات امل�ستاأنف عند تكرار ا�ستئناف حكم �سدر من املحكمة البتدائية يف دعوى 
اأعادتها اإليها حمكمة ال�ستئناف لإعادة النظر فيها على اإثر ا�ستئناف �سابق رفعه اإليها امل�ستاأنف 

يف الدعوى ذاتها.
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متييز الأحكام ووقف تنفيذها
املادة )32(

ُي�ستوفى على الطعن بتمييز الأحكام ر�سم ثابت مقداره )2000( األفا درهم، وي�ستوفى على طلب 
وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه ر�سم ثابت مقداره )1000( األف درهم.

التمييز للمرة الثانية
املادة )33(

ل ُي�ستوفى ر�سم من ذات املميز عند تكرار الطعن بالتمييز للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�ستئناف 
يف دعوى اأعادتها اإليها حمكمة التمييز على اإثر متييز �سابق رفعه اإليها املميز يف الدعوى ذاتها.

التما�س اإعادة النظر
املادة )34(

ُي�ستوفى على الطعن بالتما�س اإعادة النظر ر�سم ن�سبته )25%( من الر�سم املُ�ستوفى اأمام املحكمة 
التي اأ�سدرت احلكم امللتم�س فيه.

الف�سل الرابع 
ر�سوم التنفيذ

الر�سوم الن�سبية على التنفيذ
املادة )35(

ُيطلب  التي  القيمة  من   )%2( ن�سبته  ر�سم  التنفيذية  ال�سندات  تنفيذ  دعوى  على  ُي�ستوفى  اأ-  
التنفيذ لأجلها. 

ن�سبته )20%( من  ر�سم  التنفيذ  في�ستوفى من طالب  النقود،  به من غري  املحكوم  كان  اإذا  ب- 
الر�سم امل�ستوفى على الدعوى اأمام املحكمة البتدائية. 

ل يجوز اأن يقل الر�سم الذي يتم ا�ستيفاوؤه وفقًا لأحكام الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة  ج-  
عن )200( مئتي درهم، ول يزيد على )5000( خم�سة اآلف درهم.
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الر�سوم الثابتة على التنفيذ
املادة )36(

ُي�ستوفى على الدعاوى التنفيذية الواردة يف اجلدول رقم )4( املُلحق بهذا القانون الر�سوم املبّينة 
اإزاء كل منها.

الف�سل اخلام�س
اأحكام ختامية
اإيداع التاأمني 

املادة )37(
خزانة  يودع  اأن  احلقوقية  الدعاوى  يف  بال�ستئناف  الطعن  تقدمي  عند  الطاعن  على  يجب  اأ-  

املحكمة تاأمينًا نقديًا مقداره )1000( األف درهم.
يجب على الطاعن عند تقدمي الطعن بالتمييز يف الدعاوى احلقوقية اأن يودع خزانة املحكمة  ب-  

تاأمينًا نقديًا مقداره )3000( ثالثة اآلف درهم.
ُيرد مبلغ التاأمني اإلى من اأودعه اإذا ُحكم بقبول الطعن ومت به اإنهاء اخل�سومة. ج-  

ُي�سادر مبلغ التاأمني املن�سو�س عليه يف هذه املادة يف حال �سدور حكم بعدم قبول اأو عدم  د-  
جواز اأو رف�س الطعن كليًا اأو جزئيًا.

اإيداع التاأمني يف الدعوى اجلزائية
املادة )38(

يودع خزانة  اأن  الدعاوى اجلزائية  العامة يف  النيابة  اإذا كان من غري  امل�ستاأنف  يجب على  اأ-  
يف  درهم  مئتي  و)200(  اجلنح  يف  درهم  خم�سمئة   )500( مقداره  نقديًا  تاأمينًا  املحكمة 

املخالفات.
اإذا �سدر احلكم  اإلى امل�ستاأنف  اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة  التاأمني امل�سار  ُيرد مبلغ  ب-  

ل�ساحله.
ُي�سادر مبلغ التاأمني امل�سار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة يف حال ُحكم بعدم قبول اأو عدم  ج-  

جواز اأو رف�س الطعن.
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م�ساريف الإعالن
املادة )39(

الإعالن  ومكاتب  �سركات  بوا�سطة  الإعالن  مت  اإذا  امل�ساريف  جميع  الإعالن  طالب  من  ُي�ستوفى 
اأو اأية جهة اأخرى، وُيحدد رئي�س املحاكم بقرار ُي�صدره �صروط القيام بهذا الإعالن وامل�صاريف 

الواجب ا�ستيفاوؤها يف هذا ال�ساأن.

تعديل جداول الر�سوم
املادة )40(

ُتعّدل الر�سوم املعتمدة مبوجب هذا القانون بقرار ي�سدر عن رئي�س املجل�س التنفيذي.

اأيلولة الر�سوم
املادة )41(

هذا  اأحكام  مبوجب  ا�ستيفاوؤها  يتم  التي  والر�سوم  م�سادرتها  تتم  التي  التاأمينات  ح�سيلة  توؤول 
القانون حل�ساب اخلزانة العامة للحكومة.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )42(

ُي�سدر رئي�س املحاكم القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 

الإلغاءات
املادة )43(

اأ- ُيلغى القانون رقم )1( ل�سنة 1994، والنظام رقم )2( ل�سنة 1992، امل�سار اإليهما. 
ب-  ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون.
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الن�سر وال�سريان
املادة )44(

ُين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به اعتبارًا من الأول من �سبتمرب 2015.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2015م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 �ســــــــوال 1436هـ
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اجلدول رقم )1(
بتحديد ر�سوم الدعاوى والطلبات

مقدار الر�سم )بالدرهم( نوع الدعوى اأو الطلب

التظلم من اأمر الأداء.

رد الق�ساة )اإذا ُقّدم الطلب يف اأي مرحلة من مراحل التقا�سي(.

رد اخلبري )اإذا ُقّدم الطلب يف اأي مرحلة من مراحل التقا�سي(.

تعيني املحكمني اأو عزلهم اأو اعتزالهم اأو ردهم. 

ت�سليم جواز ال�سفر اأو الهوية.

ت�سليم م�ستندات )اإذا اقت�سرت على هذا الطلب(. 

�سحة التوقيع. 

ثبوت  دعوى  عن  ا�ستقالًل  الدعوى  هذه  ُرفعت  )اإذا  احلجز  �سحة 

احلق(. 

بطالن اأو تعديل اأو ف�سخ اأو حل اأو ت�سفية �سركة.

العرتا�س على بيع املحل التجاري.

بطالن الإعالن واأوراق التكليف باحل�سور.

ف�سخ عقد وكيل خدمات اأو وكيل مواطن.

اإثبات تزوير حمرر )مدين(.

املنازعة يف تقرير املحجوز لديه.

بطالن اإجراءات التنفيذ بدون طلب ا�ستحقاق العقار كله اأو بع�سه.

الدخول  لهم  يجوز  ل  اأ�سخا�س  من  �سرائه  ب�سبب  البيع  بطالن 

%50

من الر�سم على طلب 

ا�ست�سدار الأمر مبا ل يزيد 

على )10.000( درهم
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باملزايدة.

اإثبات �سفة تاجر.

اإثبات امل�سوؤولية عن التزامات ال�سلف يف ملكية املحل التجاري.

منع ا�ستعمال اأو �سطب ال�سم التجاري.

ت�سحيح احل�ساب اجلاري.

فتح خزانة ودائع يف م�سرف.

عزل مدير �سركة.

اإخراج �سريك من �سركة ت�سامن اأو �سركة تو�سية ب�سيطة.

اإبطال ع�سوية �سخ�س يف جمل�س اإدارة �سركة. 

اإبطال ت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة. 

الطعن بتقدير احل�سة العينية.

فقدان الع�سوية يف جمل�س اإدارة �سركة. 

بطالن قرار �سادر عن جمل�س اإدارة �سركة اأو عدم اتخاذ قرار.

اإثبات م�سوؤولية جمل�س اإدارة �سركة.

اإبطال القرارات ال�سادرة عن اجلمعية العمومية ل�سركة.

اإلغاء اجتماع اجلمعية العمومية ل�سركة.

اإثبات �سركة حما�سة.

اإثبات م�سوؤولية مراجع احل�سابات.

خما�سمة امل�سفي ب�سبب اأعمال الت�سفية.

�سحب امل�سنف من التداول املقدم من املوؤلف.

اإعادة النظر يف قيمة املقابل النقدي اأو العيني نظري نقل حق املوؤلف 

يف حال عدم التمكن من تقديرها.

وقف العتداء على حق املوؤلف.
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اإثبات ملكية عالمة جتارية اأو املنازعة يف ملكيتها.

املعار�سة يف ت�سجيل ملكية عالمة جتارية.

�سطب عالمة جتارية.

دون طلب احلكم  به  العمل  وقف  اأو  الإداري  القرار  �سحب  اأو  اإلغاء 

بالتعوي�س.

املنازعة يف �سحة اجلرد الذي مت على اأموال الرتكة.

طالبًا  يكون  اأن  دون  اخل�سوم  لأحد  من�سمًا  الدعوى  يف  التدخل 

احلكم لنف�سه.

اإدخال خ�سم يف الدعوى.

احلجز التحفظي.

احلجز التحفظي على �سفينة اأو طائرة.

ا�ستبدال احلار�س على الأموال املحجوز عليها.

ق�سر احلجز على بع�س الأموال.

نقل احلجز على غري الأ�سياء املحجوز عليها.

التظلم من الأمر ال�سادر باحلجز التحفظي اأو رف�سه.

املنع من ال�سفر.

التظلم من الأمر ال�سادر باملنع من ال�سفر اأو رف�سه.

الأمر على عري�سة.

التظلم من الأمر على عري�سة.

جتديد دعوى ال�سطب.
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ال�سري بالدعوى بعد الوقف التفاقي اأو بحكم من املحكمة.

وقف تنفيذ احلكم اأو وقف النفاذ املعجل.

تف�سري حكم.

ت�سحيح خطاأ مادي اأو ح�سابي يف حكم.

عر�س واإيداع النقود اأو املنقولت اأو غريها.

�سورة ر�سمية من احلكم. 

اإيداع مفاتيح املنازل اأو املحالت.

و�سع ال�سيغة التنفيذية.

احلكم ب�صق�ط اخل�ص�مة.

اإغفال احلكم لبع�س الطلبات.

اإعادة الدعوى للمرافعة.

اإلزام اخل�سم بتقدمي حمرر حتت يده.

طلب اإ�سدار �سهادة خربة.

تتناولها  التي  العلني  باملزاد  التجاري  املحل  مقومات  ببيع  الإذن 

امتياز البائع اأو الدائن املرتهن.

فتح خزانة ودائع يف امل�سرف.

اإ�سهار الإع�سار املدين اأو احلجر على املدين املفل�س.

اإ�سهار الإفال�س اأو طلب ال�سلح الواقي من الإفال�س.

اعرتا�س الغري على احلكم ال�سادر باإ�سهار الإفال�س.

ال�سلح الواقي من الإفال�س.

الدعوى اأو الطعن 
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اإلغاء قرار اإعالن التفلي�سة.

ف�سخ اأو بطالن ال�سلح الواقي من الإفال�س.

رد العتبار للمفل�س.

العرتا�س على احلكم ال�سادر برد اعتبار املفل�س.

تعيني مدة الت�سفية اأو التفلي�سة.

عزل امل�سفي اأو اأمني التفلي�سة.
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جدول رقم )2(
بتحديد ر�سوم الدعاوى والطلبات لدى حمكمة الأحوال ال�سخ�سية

مقدار الر�سم )بالدرهم( نوع الدعوى اأو الطلب

الأحوال ال�سخ�سية.

اإثبات الن�سب. 

اإنكار الن�سب.

اللعان لنفي الن�سب.

احلجر.

رفع احلجر.

�سلب الولية على النف�س اأو املال.

ثبوت و�سية. 

الرجوع عن الو�سية.

بطالن و�سية.

اإثبات الغيبة.

تف�سري حكم. 

الإغفال يف الطلبات.

تعيني قّيم اأو و�سي اأو وكيل ق�سائي اأو عزل اأو ا�ستبدال اأي منهم.

النتقال لو�سع الأختام على اأموال الرتكة وجردها.

فتح ملف تركة.

تعيني و�سي اأو م�سفي للرتكة اأو عزله اأو ا�ستبداله.

اأي طلب مقدم يف ملف الرتكة.

اإجراء الق�سمة وت�سوية الديون التي على الرتكة.

100 درهم على كل طلب، ومبا 

ل يزيد على 2000 درهم
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ا�ست�سدار اأمر باملنع من ال�سفر.

التظلم من �سدور اأمر املنع من ال�سفر.

الأمر على عري�سة.

التظلم من الأمر على عري�سة.

الأمر با�ستمرار اأو باإخراج مال القا�سر من التجارة.

ت�سليم القا�سر الذي اأمت الثامنة ع�سرة من عمره اأمواله لإدارتها.

الإ�سهاد اأو الت�سديق.

جتديد دعوى من ال�سطب.

تعجيل الدعوى بعد الوقف التفاقي اأو باأمر املحكمة.

وقف النفاذ املعجل.

انتقال موظف.

�سورة ر�سمية من احلكم.

و�سع ال�سيغة التنفيذية.
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جدول رقم )3(
بتحديد ر�سوم الطعون

مقدار الر�سم )بالدرهم( البيان

الطعن بالقرار ال�سادر بوقف الدعوى.

الخت�سا�س )مكاين،  بعدم  الدفع  برف�س  ال�سادر  باحلكم  الطعن 

قيمي، ولئي، نوعي(.

التظلم من و�سف احلكم بالنفاذ املعجل اأمام حمكمة ال�ستئناف. 

ا�ستئناف قرارات اأو اأوامر قا�سي التنفيذ.

ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف دعاوى الأحوال ال�سخ�سية عدا الأحكام 

ال�سادرة يف النفقة.

طلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه.

الأحوال  دعاوى  يف  �سادر  حكم  يف  النظر  اإعادة  بالتما�س  الطعن 

ال�سخ�سية.

طلب وقف تنفيذ احلكم امللتم�س فيه بدعاوى الأحوال ال�سخ�سية.

 300

 500

 300

 300

 100

 300

 300

 300

1

2

3

4

5

6

7

8

م

Issue 389 Pages.indd   35 8/24/15   11:56 AM



العدد )389( - ال�سنة )49( - 11 ذو القعدة  1436هـ - املوافق 26 اأغ�سط�س 2015م 36 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

جدول رقم )4(
بتحديد ر�سوم التنفيذ

مقدار الر�سم )بالدرهم( البيان

طلب الإ�سراك يف التنفيذ.

العرتا�س على قرار اإ�سراك طرف اآخر يف التنفيذ.

العرتا�س على قائمة التوزيعات التي ي�سعها قا�سي التنفيذ.

طلب ال�ست�سكال يف التنفيذ.

التظلم من القرارات ال�سادرة عن قا�سي التنفيذ. 

طلب ا�ست�سدار اأمر بحب�س املدين.

طلب ا�ست�سدار منع من ال�سفر.

طلب ق�سر احلجز على بع�س اأموال املحكوم عليه.

طلب اإعادة النتقال للتنفيذ لتعذر اإمتام الإجراء يف النتقال الأول 

ل�سبب راجع لطالب التنفيذ.

عدا  ال�سخ�سية  الأحوال  طلبات  اأو  دعاوى  يف  به  حمكوم  طلب  اأي 

الأحكام ال�سادرة بالنفقة.

املنازعة يف تنفيذ حكم �سادر عن حمكمة الأحوال ال�سخ�سية.
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مر�سوم رقم )27( ل�سنة 2015 
بت�سكيل 

جمل�س اأمناء موؤ�س�سة دبي ملتحف امل�ستقبل
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�سنة 2015 باإن�ساء متحف امل�ستقبل، 

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�س الأمناء 

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�س اأمناء موؤ�س�سة دبي ملتحف امل�ستقبل املُن�ساأة مبوجب القانون رقم )19( ل�سنة  اأ-  
2015 املُ�سار اإليه، برئا�سة �سمو ال�سيخ/ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 

دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، وع�سوية كل من:
نائبًا للرئي�س  معايل/ حممد عبد اهلل القرقاوي     -1

ع�سوًا معايل/ عبدالرحمن حممد العوي�س     -2
ع�سوًا معايل/ ح�سني ابراهيم احلمادي     -3
ع�سوًا ال�سيدة/ عهود خلفان الرومي     -4
ع�سوًا ال�سيد/ اأحمد عبداهلل بن بيات     -5
ع�سوًا ال�سيد/ عبداهلل اأحمد احلباي     -6
ع�سوًا 7-  ال�سيد/ ح�سني نا�سر لوتاه  
ع�سوًا اللواء/ خمي�س مطر بن مزينة     -8
ع�سوًا ال�سيد/ مطر حممد الطاير     -9
ع�سوًا 10-  ال�سيد/ �سعيد حممد الطاير  
ع�سوًا 11-  ال�سيد/ عادل اأحمد جواد الر�سا  
ع�سوًا 12-  ال�سيدة/ منى في�سل القرق  
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وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد.
ب- اإذا انتهت مدة ع�سوية اأع�ساء جمل�س الأمناء املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ومل يتم 
اأداء مهامهم  الأمناء يف  اأع�ساء جمل�س  فاإنه ي�ستمر يف هذه احلالة  اإعادة ت�سكيل املجل�س، 

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ساء جدد بدًل عنهم.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 3 اأغ�سط�س 2015م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 �سوال 1436هـ
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قرار رقم )12( ل�سنة 2015
باعتماد 

موقع وحدود وم�ساحة مدينة دبي للطريان
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )10( ل�سنة 2015 ب�ساأن موؤ�س�سة مدينة دبي للطريان،

قررنا ما يلي:
موقع املدينة وحدودها

املادة )1(
ُيعتمد موقع وحدود وم�ساحة مدينة دبي للطريان وفقًا ملا هو مبنّي يف اخلريطتني املُلحقتني بهذا 

القرار.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2015م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 �ســــــــوال 1436هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )26( ل�سنة 2015
باعتماد

الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع يف دبي 
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،

بـِ  بعد  فيما  اإليها  وُي�سار  دبي،  املجتمع يف  تنمية  ب�ساأن هيئة  ل�سنة 2015  رقم )8(  القانون  وعلى 
»الهيئة«،

التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�ساأن   2012 ل�سنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة تنمية 
املجتمع يف دبي،

قررنا ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي

املادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة املُلحق بهذا القرار.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )2(

مهام  اعتماد  ذلك  يف  مبا  القرار،  هذا  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  اإ�سدار  الهيئة  عام  ملدير  يكون 
الوحدات التنظيمية امل�سمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب اأحكامه.
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الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2012 املُ�سار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )4(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 8 يوليو 2015م
املوافــــــــــــــــــــق 21 رم�سان 1436هـ
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يف دبي 
جتمع 

ظيمي لهيئة تنمية امل
الهيكل التن
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )27( ل�سنة 2015
باعتماد

الهيكل التنظيمي حلكومة دبي الذكية
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )7( ل�سنة 2009 باإن�ساء حكومة دبي الذكية وتعديالته، وُي�سار اإليها فيما بعد بـِ 

»الدائرة«،

قررنا ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي

املادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي للدائرة املُلحق بهذا القرار.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )2(

اإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك اعتماد مهام  يكون ملدير عام الدائرة 
الوحدات التنظيمية امل�سمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب اأحكامه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )3(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 8 يوليو 2015م
املوافــــــــــــــــــــق 21 رم�سان 1436هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )28( ل�سنة 2015
بتعيني 

املدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون مبوؤ�س�سة دبي لالإعالم
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2003 باإن�ساء موؤ�س�سة دبي لالإعالم،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2015 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قرار رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي لالإعالم ال�سادر بتاريخ 2013/3/27 باعتماد الهيكل 
التنظيمي للموؤ�س�سة،

قررنا ما يلي: 
التعيني

املادة )1(
دبي  والتلفزيون مبوؤ�س�سة  الإذاعة  لقطاع  تنفيذيًا  مديرًا  املن�سوري،  �سعيد  اأحمد  ال�سيد/  ُيعنّي 

لالإعالم، وُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2015 املُ�سار اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 8 يوليو 2015م
املوافــــــــــــــــــــق 21 رم�سان 1436هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )29( ل�سنة 2015
بتعيني 

املدير التنفيذي لقطاع الن�سر مبوؤ�س�سة دبي لالإعالم
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2003 باإن�ساء موؤ�س�سة دبي لالإعالم،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2015 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قرار رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي لالإعالم ال�سادر بتاريخ 2013/3/27 باعتماد الهيكل 
التنظيمي للموؤ�س�سة،

قررنا ما يلي: 
التعيني

املادة )1(
ُيعنّي ال�سيد/ ظاعن حممد ظاعن �ساهني النعيمي، مديرًا تنفيذيًا لقطاع الن�سر مبوؤ�س�سة دبي 

لالإعالم، وُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2015 املُ�سار اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 8 يوليو 2015م
املوافــــــــــــــــــــق 21 رم�سان 1436هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )30( ل�سنة 2015
بتعيني 

املدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع مبوؤ�س�سة دبي لالإعالم
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2003 باإن�ساء موؤ�س�سة دبي لالإعالم،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2015 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قرار رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي لالإعالم ال�سادر بتاريخ 2013/3/27 باعتماد الهيكل 
التنظيمي للموؤ�س�سة،

قررنا ما يلي: 
التعيني

املادة )1(
ُيعنّي ال�سيد/ في�سل �سامل علي بن حيدر، مديرًا تنفيذيًا لقطاع الطباعة والتوزيع مبوؤ�س�سة دبي 

لالإعالم، وُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2015 املُ�سار اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 8 يوليو 2015م
املوافــــــــــــــــــــق 21 رم�سان 1436هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )31( ل�سنة 2015
بتعيني 

املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�سرتكة مبوؤ�س�سة دبي لالإعالم
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2003 باإن�ساء موؤ�س�سة دبي لالإعالم،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2015 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قرار رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي لالإعالم ال�سادر بتاريخ 2013/3/27 باعتماد الهيكل 
التنظيمي للموؤ�س�سة،

قررنا ما يلي: 
التعيني

املادة )1(
ُيعنّي ال�سيد/ في�سل عبداهلل عبدالرحمن، مديرًا تنفيذيًا لقطاع اخلدمات امل�سرتكة مبوؤ�س�سة 

دبي لالإعالم، وُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2015 املُ�سار اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 8 يوليو 2015م
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