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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )3ل�سنة  2016ب�ش�أن ا�ستبدال م�سمى «جممع ال�صناعات الوطنية» مب�سمى 5«جممع التقنية».
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2016برتقية قا�ضيني يف حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2016برتقية قا�ض يف حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2016بتعيني ق�ضاة يف حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )8ل�سنة  2016برتقية �أع�ضاء نيابة. مر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2016بتعيني مفت�شني ق�ضائيني ب�إدارة التفتي�ش الق�ضائي. مر�سوم رقم ( )10ل�سنة  2016بنقل وتعيني ق�ضاة يف حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )11ل�سنة  2016ب�ش�أن �إحالة مدير تنفيذي يف دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالميةوالعمل اخلريي �إلى التقاعد.
 مر�سوم رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن �إحالة الرئي�س الت�شغيلي مل�ؤ�س�سة مدينة دبي للطريان�إلى التقاعد.
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املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2016باعتماد الر�سوم والغرامات اخلا�صة ٢٣بال�ضمان ال�صحي يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن ا�ستيفاء ر�سم ا�ستخدام مرافق ٣٤مطارات دبي من امل�سافرين.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة  2016بتعديل جدول الر�سوم اخلا�صة باملهنيني ٣٦امللحق بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم عمل مقدمي خدمات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإ�سعاف يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية ٣٩االقت�صادية.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )11ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن ٤2را�شد للإدارة احلكومية.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة  2016بتعيني املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة بيانات ٤5دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )3ل�سنة 2016
ب�ش�أن
مب�س ّمى «جممع التقنية»
ا�ستبدال ُم�س ّمى «جممع ال�صناعات الوطنية» ُ
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2003ب�إن�شاء جممع التقنية وتعديالته،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�ستبدال املُ�س ّمى
املادة ()1
ُي�ستبدل ُم�س ّمى «جممع ال�صناعات الوطنية» ُمب�س ّمى «جممع التقنية»� ،أينما ورد يف القانون
رقم ( )4ل�سنة  2003املُ�شار �إليه ،ويف �أي ت�شريع �آخر معمول به يف �إمارة دبي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )5ل�سنة 2016
برتقية
قا�ضيني يف حماكم دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون التفتي�ش الق�ضائي رقم ( )2ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى قانون ت�شكيل املحاكم يف �إمارة دبي رقم ( )3ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1992ب�إن�شاء املجل�س الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة
دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة املواطنني يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

الرتقية
املادة ()1
ُير ّقى قا�ضيا املحكمة االبتدائية التالية �أ�سما�ؤهما:
 -1حممد عبيد �سليمان حمد املطوع.
�	-2أحمد حممود حممد احلاج حممد.
�إلى بداية مربوط الدرجة اخلام�سة لقا�ضي ابتدائي �أول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة 2009
وجدول درجات ورواتب وخم�ص�صات الق�ضاة املواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة 2009
املُ�شار �إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من نوفمرب  ،2015و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )6ل�سنة 2016
برتقية
قا�ض يف حماكم دبي
ٍ
__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون التفتي�ش الق�ضائي رقم ( )2ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى قانون ت�شكيل املحاكم يف �إمارة دبي رقم ( )3ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1992ب�إن�شاء املجل�س الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة
دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة غري املواطنني يف �إمارة
دبي،
نر�سم ما يلي:

الرتقية
املادة ()1
ُير ّقى القا�ضي� /أ�شرف د�سوقي علي ال�شوبكي� ،إلى بداية مربوط درجة قا�ضي ا�ستئناف ،وفق ًا
للقانون رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة غري املواطنني املُلحق بالالئحة
رقم ( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من الأول من نوفمرب  ،2015و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )7ل�سنة 2016
بتعيني
ق�ضاة يف حماكم دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون ت�شكيل املحاكم يف �إمارة دبي رقم ( )3ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1992ب�إن�شاء املجل�س الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة
دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة غري املواطنني يف �إمارة
دبي،
نر�سم ما يلي:

التعيني يف حمكمة التمييز
املادة ()1
ُيعينّ قا�ضي ًا يف حمكمة التمييز ُك ٌل من:
 -1ال�سيد� /سامح �إبراهيم حممد �إبراهيم.
 -2الدكتور /حم�سن �إبراهيم حممد ح�سن.
مُوينح ُك ٌل منهما الرواتب ال�شهرية واملخ�ص�صات املالية لبداية مربوط قا�ضي متييز ،وفق ًا للقانون
رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم
( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
التعيني يف حمكمة اال�ستئناف
املادة ()2
ُيعينّ قا�ضي ًا يف حمكمة اال�ستئناف ُك ٌل من:
 -1الدكتور /عا�صم حممد ر�شاد ال�سيد ال�صيفي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -2ال�سيد /حامت �أحمد �أحمد مو�سى.
 -3ال�سيد /وليد �أحمد ن�صر اجلندي.
 -4ال�سيد /عبدالرا�ضي عبدالرحيم ح�سن ح�سن.
مُوينح ُك ٌل منهم الرواتب ال�شهرية واملخ�ص�صات املالية لبداية مربوط قا�ضي ا�ستئناف ،وفق ًا للقانون
رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم
( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
التعيني يف املحكمة االبتدائية
املادة ()3
ُيعينّ قا�ضي ًا يف املحكمة االبتدائية ُك ٌل من:
 -1ال�سيد� /أحمد عبدالقادر حممد �أبوالنيل.
 -2ال�سيد /ه�شام م�صطفى علي بدران.
 -3ال�سيد /حممد حممود حممد �سلطان.
 -4ال�سيد /ح�سام الدين حممد ح�سن نعيم.
 -5ال�سيد /اكثم عبدالوارث عبداحلليم عبداهلل.
مُوينح ُك ٌل منهم الرواتب ال�شهرية واملخ�ص�صات املالية لبداية مربوط قا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون
رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم
( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
ال�سريان والن�شر
املادة ()٤
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  28دي�سمرب  ،2015و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )8ل�سنة 2016
برتقية
�أعـ�ضاء نيابة

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون التفتي�ش الق�ضائي رقم ( )2ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1992ب�إن�شاء املجل�س الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  1992ب�ش�أن النيابة العامة وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة
دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )3ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء النيابة العامة املواطنني يف
�إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

الرتقية
املادة ()1
ُير ّقى وكالء النيابة العامة التالية �أ�سما�ؤهم:
 -1عبداهلل علي حممد �ساملني ال�سويدي.
 -2خالد عبداهلل �أحمد عبدالرحمن القحطاين.
 -3ح�سن �صالح ح�سن �صالح الظفري الظفريي.
 -4حممد ح�سني علي ح�سني احلمادي.
 -5علي حممد خاطر زاهد حممد حمادي.
 -6جمال يو�سف حممد �شرفاء.
 -7فريدة ثاين بخيت مبارك ال�سويدي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	-8آمنة �سيف حميد �سلطان بوع�صيبة.
 -9ب�شائر عي�سى حممد احلمادي.
�	-10أبوبكر �أحمد عبداهلل �أحمد احلمادي.
 -11هيفاء حممد عبدالرحمن املرزوقي.
 -12ميثاء علي مبارك علي.
�	-13أحمد را�شد خمي�س را�شد ال�سويدي.
 -14وليد عبدالعزيز حممد عبداهلل النيباري.
�	-15أمينة من�صور �إبراهيم �أهلي.
 -16حمد عبيد �سعيد حمد بن فري�ش الكتبي.
�	-17إبراهيم عبداهلل غامن �سيف الزعابي.
�	-18آمنة جمعة ح�سن بوكتارة.
 -19ثريا عبدالرحيم عبدالكرمي الزرعوين.
 -20حنان حممد ال�سيد �أحمد الها�شمي.
 -21نا�صر حممد �سيف حممد ال�شحي.
 -22كليثم عبداهلل حممد ح�سن.
 -23خلفان �سيف خلفان �سليمان ال�شام�سي.
 -24ح�سني يو�سف �أحمد علي عبداهلل.
 -25عي�سى عبداهلل جمعة علي الدو�سري.
 -26داود �سليمان علي �أحمد جمال احلمادي.
 -27ح�سني حممد ح�سن متيم.
 -28غامن عبداهلل جمعة حميد بن جرب.
�إلى بداية مربوط الدرجة ال�ساد�سة لوكيل نيابة �أول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول
درجات ورواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء النيابة العامة املواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )3ل�سنة
 2009املُ�شار �إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  1يناير  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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مر�سوم رقم ( )9ل�سنة 2016
بتعيني
مفت�شني ق�ضائيني ب�إدارة التفتي�ش الق�ضائي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون التفتي�ش الق�ضائي رقم ( )2ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1992ب�إن�شاء املجل�س الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة
دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )5ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات املفت�شني الق�ضائيني غري املواطنني
يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

التعيني
املادة ()1

ُيعينّ ُمفت�ش ًا ق�ضائي ًا ب�إدارة التفتي�ش الق�ضائي ُك ٌل من:
 -1ال�سيد /عبداهلل حامد عبداهلل هلوله.
 -2ال�سيد /جمال علي توفيق �سرحان.
 -3ال�سيد /حازم عبدال�شايف �أبوبكر حممد.
 -4ال�سيد /م�صطفى ح�سن حممد خاطر.
مُوينح ُك ٌل منهم بداية مربوط الفئة (ب) ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول رواتب
وخم�ص�صات املفت�شني الق�ضائيني غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )5ل�سنة  2009املُ�شار
�إليهما.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  2يناير  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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مر�سوم رقم ( )10ل�سنة 2016
بنقل وتعيني
ق�ضاة يف حماكم دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون ت�شكيل املحاكم يف �إمارة دبي رقم ( )3ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1992ب�إن�شاء املجل�س الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )21ل�سنة  2008ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية للع�سكريني املحليني
العاملني يف حكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني العاملني يف
�إمارة دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة املواطنني يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

النقل والتعيني
املادة ()1
ُينقل من �شرطة دبي �إلى حماكم دبي ،ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
� -1سعود �سامل �سعود �سعيد اجلابري.
 -2خالد عبيد حممد خلفان �سعيد علي املطيوعي.
�	-3أحمد �سعيد �سليم را�شد املزروعي.
 -4وليد علي حممد عبيد خلفان البدواوي.
� -5سيف علي حممد �أحمد ال�شحي.
 -6حممد مهري �سيف بنوا�س الكتبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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 -7في�صل جمعة خمي�س علي عبداهلل العجمي.
و ُي نّعي ُك ٌل منهم قا�ضي ًا يف املحكمة االبتدائية ،مُوينح ُك ٌل منهم بداية مربوط الدرجة ال�ساد�سة
لقا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول درجات ورواتب وخم�ص�صات
الق�ضاة املواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
التعيني
املادة ()2
ُي نّعي ال�سيد /حممد ح�سني حممد �سليمان عبداهلل ،قا�ضي ًا يف املحكمة االبتدائية ،مُوينح بداية
مربوط الدرجة ال�ساد�سة لقا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول درجات
ورواتب وخم�ص�صات الق�ضاة املواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
حتديد الأقدمية
املادة ()3
حُت ّدد �أقدمية ال ُق�ضاة املُع ّينون مبوجب هذا املر�سوم ،وفق ًا للرتتيب التايل:
� -1سعود �سامل �سعود �سعيد اجلابري.
 -2خالد عبيد حممد خلفان �سعيد علي املطيوعي.
� -3أحمد �سعيد �سليم را�شد املزروعي.
 -4وليد علي حممد عبيد خلفان البدواوي.
� -5سيف علي حممد �أحمد ال�شحي.
 -6حممد مهري �سيف بنوا�س الكتبي.
 -7حممد ح�سني حممد �سليمان عبداهلل.
 -8في�صل جمعة خمي�س علي عبداهلل العجمي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  12يناير  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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مر�سوم رقم ( )11ل�سنة 2016
ب�ش�أن
�إحالة مدير تنفيذي يف دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
�إلى التقاعد
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2013بتعيني املدير التنفيذي لقطاع العمل اخلريي
بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
نر�سم ما يلي:

الإحالة �إلى التقاعد
املادة ()1
ُيحال ال�سيد /جمعة عبيد حممد الفال�سي ،املدير التنفيذي لقطاع العمل اخلريي ،بدائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي� ،إلى التقاعد.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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مر�سوم رقم ( )12ل�سنة 2016
ب�ش�أن
�إحالة الرئي�س الت�شغيلي مل�ؤ�س�سة مدينة دبي للطريان �إلى التقاعد
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2015ب�ش�أن م�ؤ�س�سة مدينة دبي للطريان،
نر�سم ما يلي:

الإحالة �إلى التقاعد
املادة ()1
ُيحال ال�سيد /را�شد مع�ضد �صالح بوقراعة احلمريي ،الرئي�س الت�شغيلي مل�ؤ�س�سة مدينة دبي
للطريان� ،إلى التقاعد.
�سريان املر�سوم
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة 2016
باعتماد
الر�سوم والغرامات اخلا�صة بال�ضمان ال�صحي يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته ،و ُي�شار �إليها فيما بعد
بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2011ب�ش�أن مدينة دبي الطبية ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «املدينة»،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2013ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي يف �إمارة دبي ،و ُي�شار �إليه فيما بعد
بـ «القانون»،
وعلى القرار رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن تطبيق قانون ال�ضمان ال�صحي على مقدمي اخلدمات
ال�صحية املرخ�صني داخل مدينة دبي الطبية،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين املحددة لها يف القانون.
الر�سوم
املادة ()2
ت�ستويف الهيئة و�سلطة املدينة نظري �إ�صدار الت�صاريح وتقدمي اخلدمات املحددة يف اجلدول رقم
( )1املُلحق بهذا القرار ،الر�سوم املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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الغرامات
املادة ()3
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أ ّي ًا من
الأفعال املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار ،بالغرامة املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل
منها.
بُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يف حال معاودة ارتكاب
املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،على �أن ال تزيد قيمة
الغرامة يف حال م�ضاعفتها على ( )500.000خم�سمئة �ألف درهم.
ج -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للهيئة ول�سلطة
املدينة ُك ٌل ح�سب اخت�صا�صه اتخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري التالية بحق مرتكب املخالفة:
 -1الإنذار.
 -2الإيقاف عن مزاولة الأن�شطة املتعلقة بال�ضمان ال�صحي ملدة ال تزيد على �سنتني.
�	-3إلغاء الت�صريح.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()4
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها من قبل الهيئة مبوجب �أحكام هذا القرار
حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة دبي ،يف حني ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها
من قبل �سلطة املدينة حل�سابها.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/30/16 11:08 AM
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الن�شر وال�سريان
املادة ()5
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول رقم ()1
بتحديد الر�سوم اخلا�صة بال�ضمان ال�صحي
م

الر�سم (بالدرهم)

البيان

1000

 ١طلب �إ�صدار الت�صريح.
� ٢إ�صدار الت�صريح ل�شركة الت�أمني لتقدمي باقات ال�ضمان ال�صحي

150.000

للم�ستفيدين الذين يزيد دخلهم على احلد الذي تعتمده الهيئة.
� ٣إ�صدار الت�صريح ل�شركة الت�أمني لتقدمي باقات ال�ضمان ال�صحي

350.000

جلميع امل�ستفيدين ب�صرف النظر عن دخلهم.
( )%0.5ن�صف باملئة من

 ٤جتديد الت�صريح ل�شركة الت�أمني.

املطالبات الت�أمينية املدفوعة
عن ال�سنة ال�سابقة ،على �أن ال
تقل ح�صيلة الر�سم عن الر�سم
املقرر على �إ�صدار الت�صريح
بح�سب الأحوال.
20.000

� ٥إ�صدار الت�صريح �أو جتديده لو�سيط الت�أمني.

 500لكل �شخ�ص

� ٦إ�صدار بطاقة و�سيط ت�أمني.
� ٧إ�صدار الت�صريح �أو جتديده ل�شركة �إدارة املطالبات.

40.000

� 8إ�صدار الت�صريح �أو جتديده ملقدم اخلدمة ال�صحية (امل�ست�شفيات).

10.000

� ٩إ�صدار الت�صريح �أو جتديده ملقدم اخلدمة ال�صحية (املراكز

5000

ال�صحية متعددة االخت�صا�صات).
� ١٠إ�صدار الت�صريح �أو جتديده ملقدم اخلدمة ال�صحية (عيادات

1500

االخت�صا�ص الواحد ،ال�صيدليات ،املختربات ،مراكز التحليل
والأ�شعة ،وما يف حكمهم).
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جدول رقم ()2
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�صة بال�ضمان ال�صحي
م

الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

 ١مزاولة �أي من الأن�شطة املتعلقة بال�ضمان ال�صحي يف الإمارة دون

50.000

احل�صول على الت�صريح �أو بعد انتهاء مدته.
 ٢عدم التزام �شركة الت�أمني ب�شروط الت�صريح.

50.000

 ٣عدم التزام و�سيط الت�أمني ب�شروط الت�صريح.

10.000

 ٤عدم التزام �شركة �إدارة املطالبات ب�شروط الت�صريح.

10.000

 ٥عدم التزام مقدم اخلدمة ال�صحية ب�شروط الت�صريح.

5000

 ٦عدم قيام �صاحب العمل �أو الكفيل ب�إ�شراك الأ�شخا�ص املكلف

( )500درهم عن كل �شهر

ب�إ�شراكهم يف ال�ضمان ال�صحي �أو ب�إ�شراكهم ب�أقل من التغطية

ت�أخري ،ويعترب جزء ال�شهر
�شهر ًا كام ًال

الأ�سا�سية يف املوعد الذي حتدده احلكومة يف هذا ال�ش�أن.
 ٧امتناع �صاحب العمل �أو الكفيل عن �سداد تكلفة اخلدمات ال�صحية

1000

�أو التدخل الطبي يف احلاالت الطارئة للأ�شخا�ص املكلف ب�إ�شراكهم
يف ال�ضمان ال�صحي يف حال مل يقم ب�إ�شراكهم.
 8قيام �صاحب العمل �أو الكفيل بتحميل امل�ستفيد كل �أو جزء من تكلفة
�إ�شراكه يف ال�ضمان ال�صحي.

( )10.000درهم عن كل
�شخ�ص مع �إعادة املبلغ الذي
مت دفعه من امل�ستفيد

 ٩عدم قيام �صاحب العمل �أو الكفيل بت�سليم �أو متكني امل�ستفيد من

( )1000درهم عن كل حالة

احل�صول على بطاقة ال�ضمان ال�صحي.
 ١٠عدم قيام �صاحب العمل �أو الكفيل بتقدمي وثيقة ال�ضمان ال�صحي

( )1000درهم عن كل حالة

للم�ستفيد عند �إ�صدار الإقامة �أو جتديدها �أو عند �إ�صدار ت�أ�شرية
الزيارة �أو عدم متكينه من احل�صول عليها.
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 ١١عدم قيام امل�ستفيد ب�إخطار اجلهة امل�س�ؤولة عن �إ�شراكه بال�ضمان

500

ال�صحي عن فقدان �أو تلف بطاقة ال�ضمان ال�صحي اخلا�صة به
خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ فقدها �أو تلفها.
� ١٢سماح امل�ستفيد للغري با�ستخدام بطاقة ال�ضمان ال�صحي اخلا�صة به

5000

�أو �إ�ساءة ا�ستخدامها ب�أي �شكل من الأ�شكال.
 ١٣قيام امل�ستفيد ب�أي ت�صرف من �ش�أنه احل�صول على منافع �صحية �أو
مكا�سب مادية بطرق غري م�شروعة.

( )5000درهم �إ�ضافة �إلى
�سداد تكلفة املنافع ال�صحية
التي ُقدِّ مت له

 ١٤تقدمي معلومات غري �صحيحة من �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة

50.000

املطالبات �أو مقدم اخلدمة ال�صحية �أو و�سيط الت�أمني للح�صول
على الت�صريح.
 ١٥تقدمي �أي بيانات مالية غري �صحيحة من قبل �شركة الت�أمني �أو �شركة

( )20.000درهم عن كل

�إدارة املطالبات �أو مقدم اخلدمات ال�صحية �أو و�سيط الت�أمني.

حالة

 ١٦عدم �سداد �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات قيمة املنافع

( )20.000درهم عن كل

ال�صحية �أو الت�أخر عن �سدادها يف املوعد املحدد بالعقد املربم بني

حالة

�أي منهما وبني مقدم اخلدمة ال�صحية.
 ١٧عدم قيام �شركة الت�أمني بالإعالن مرتني عن �إلغاء الت�صريح

150.000

ال�صادر لها من الهيئة ،وذلك يف �صحيفتني حمليتني باللغتني
العربية والإجنليزية.
 ١٨توقف �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات عن ممار�سة الن�شاط

100.000

امل�صرح لها به ،قبل احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة.
 ١٩عدم قيام �شركة الت�أمني ب�سداد قيمة اخلدمات ال�صحية املقدمة يف
احلاالت الطارئة من من�ش�أة �صحية غري ُمدرجة لديها �ضمن �شبكة
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مقدمي اخلدمات ال�صحية خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ
تقدميها.
 ٢٠عدم قيام �شركة الت�أمني بتمكني امل�ستفيد من احل�صول على حقوقه

50.000

املحددة بوثيقة ال�ضمان ال�صحي.
 ٢١عدم قيام �شركة الت�أمني بت�سجيل تفا�صيل وثيقة ال�ضمان ال�صحي
يف ال�سجل املخ�ص�ص لهذه الغاية لدى الهيئة.

( )20.000درهم عن كل
وثيقة غري م�سجلة

 ٢٢عدم تق ّيد �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات �أو مقدم اخلدمة
ال�صحية بالآليات املعتمدة من الهيئة ب�ش�أن املطالبات املالية املتعلقة

( )50.000درهم عن كل
مطالبة

بال�ضمان ال�صحي.
 ٢٣عدم تق ّيد �شركة الت�أمني بنموذج وثيقة ال�ضمان ال�صحي املعتمد من
الهيئة.

( )20.000درهم عن كل
وثيقة

 ٢٤عدم تق ّيد �شركة الت�أمني ب�أحكام و�شروط وثيقة ال�ضمان ال�صحي
املعتمدة من الهيئة.

( )20.000درهم عن كل
وثيقة

 ٢٥امتناع �شركة الت�أمني بدون عذر تقبله الهيئة عن �إ�صدار بطاقة ( )5000درهم عن كل بطاقة
ال�ضمان ال�صحي.
 ٢٦الت�أخر يف �إ�صدار بطاقة ال�ضمان ال�صحي عن املدة التي حتددها

( )500درهم عن كل بطاقة

الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،بدون عذر مقبول.
 ٢٧امتناع �شركة الت�أمني ،بدون عذر تقبله الهيئة ،عن تزويد امل�ستفيد
بقائمة مقدمي اخلدمات ال�صحية املدرجني �ضمن �شبكة مقدمي

( )1000درهم عن كل
م�ستفيد

اخلدمات ال�صحية لديها ،وب�أي تعديل يطر�أ على هذه القائمة.
 ٢٨الت�أخر يف تزويد امل�ستفيد بقائمة مقدمي اخلدمات ال�صحية ( )500درهم عن كل م�ستفيد.
املدرجني �ضمن �شبكة مقدمي اخلدمات ال�صحية لديها عن املدة
التي حتددها الهيئة ،بدون عذر مقبول.
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 ٢٩عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات ب�إخطار الهيئة

20.000

عن وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح مع مقدمي اخلدمات ال�صحية،
�سوا ًء كانت هذه امل�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 ٣٠عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات ب�إخطار الهيئة

5000

ب�أي ا�ستغالل �أو تالعب �أو �إهمال �أو تق�صري �أو �أي جتاوزات يرتكبها
مقدم اخلدمة ال�صحية �أو �أي طرف من �أطراف منظومة ال�ضمان
ال�صحي.
 ٣١عدم احتفاظ �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات بال�سجالت

20.000

املالية والإح�صائية والتقارير املتعلقة باملنافع ال�صحية املقدمة
للم�ستفيد خالل املدة التي حتددها الهيئة.
 ٣٢عدم احتفاظ �شركة الت�أمني بال�سجالت املالية اخلا�صة بال�ضمان

30.000

ال�صحي طوال املدة التي حتددها الهيئة� ،أو عدم ف�صل هذه
ال�سجالت عن الأن�شطة الأخرى التي تقدمها.
 ٣٣عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات �أو مقدم اخلدمة
ال�صحية باملحافظة على خ�صو�صية و�سرية بيانات امل�ستفيد ،وي�شمل

( )10.000درهم عن كل
حالة

ذلك الإف�صاح غري القانوين.
 ٣٤عدم التزام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات بال�ضوابط

3000

والقواعد والآلية املعتمدة لدى الهيئة بالنظر يف ال�شكاوى املرفوعة
�إليها والبت فيها.
 ٣٥عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات بت�سجيل ال�شكاوى

10.000

التي تقدم �إليها خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ تقدميها
أربع وع�شرين �ساعة للحاالت الطارئة.
للحاالت العادية ،و (ٍ � )24
 ٣٦عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات بالبت يف ال�شكاوى
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املرفوعة �إليها خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميها ،ما مل
تقرر الهيئة لأ�سباب تبديها هذه ال�شركات مد هذه املهلة.
 ٣٧عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات بتوفري الكادر

5000

الفني والإداري الالزم ملمار�سة ن�شاطها.
 ٣٨عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات �أو مقدم اخلدمة

20.000

ال�صحية ب�إخطار الهيئة عن �أي تغيري �أو تعديل على البيانات �أو
الوثائق التي �صدر الت�صريح باال�ستناد �إليها ،خالل (� )7سبعة �أيام
عمل من تاريخ حدوث ذلك التغيري �أو التعديل.
 ٣٩عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات �أو مقدم اخلدمة

20.000

ال�صحية با�ستخدام اال�سم التجاري �أو املهني اخلا�ص ب�أي منهم يف
تعامالتهم مع الغري.
 ٤٠رف�ض �أو امتناع �أو ت�أخر �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات،
ب�إ�صدار موافقتها على تقدمي �أية خدمة �صحية للم�ستفيد يتطلب

( )20.000درهم عن كل
حالة

تقدميها �إ�صدار هذه املوافقة وذلك دون عذر تقبله الهيئة.
 ٤١امتناع �شركة الت�أمني عن �إ�صدار وثيقة ال�ضمان ال�صحي دون عذر
تقبله الهيئة.

( )50.000درهم عن كل
وثيقة

 ٤٢عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات �أو و�سيط الت�أمني
�أو مقدم اخلدمة ال�صحية بتزويد الهيئة ب�أية معلومات �أو بيانات �أو

( )1000درهم عن كل يوم
ت�أخري

�إح�صائيات �أو وثائق تطلبها �أو ترى �ضرورة االطالع عليها خالل
الفرتة التي حتددها الهيئة.
 ٤٣عدم قيام �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات �أو مقدم اخلدمة

20.000

ال�صحية �أو و�سيط الت�أمني بالتعاون مع موظفي الهيئة املخت�صني،
مبا يف ذلك عدم متكينهم من االطالع على بياناتها و�سجالتها.
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 ٤٤عدم تق ّيد �شركة الت�أمني �أو و�سيط الت�أمني بالأ�سعار املعتمدة من
الهيئة لوثائق ال�ضمان ال�صحي.

( )10.000درهم عن كل
وثيقة

 ٤٥تقدمي املنافع ال�صحية من قبل مقدم اخلدمة ال�صحية خالف ًا

10.000

للمعايري املهنية والأخالقية املقررة� ،أو الأدلة العالجية املعتمدة من
الهيئة� ،أو ال�سيا�سات والإجراءات ال�صادرة حول كيفية تقدمي املنافع
ال�صحية.
 ٤٦عدم تق ّيد مقدم اخلدمة ال�صحية بالأ�سعار املعتمدة من الهيئة
للخدمات ال�صحية التي يقدمها للم�ستفيدين� ،أو عدم تق ّيده بالن�سبة

( )10.000درهم عن كل
حالة

املئوية املعتمدة من الهيئة مل�شاركة امل�ستفيد من هذه اخلدمات.
 ٤٧قيام مقدم اخلدمة ال�صحية بتقدمي خدماته للم�ستفيد باملخالفة
لوثيقة ال�ضمان ال�صحي.

( )10.000درهم عن كل
حالة

 ٤٨امتناع مقدم اخلدمة ال�صحية عن تقدمي اخلدمات ال�صحية
للم�ستفيد يف احلاالت الطارئة ،وذلك �إلى حني زوال اخلطر عنه،

( )10.000درهم عن كل
حالة

حتى لو مل يكن من �ضمن �شبكة مقدمي اخلدمات ال�صحية.
 ٤٩عدم احتفاظ مقدم اخلدمة ال�صحية بال�سجالت وامللفات اخلا�صة
بامل�ستفيدين وفق ًا لل�ضوابط واملدد التي حتددها الهيئة.

10.000

 ٥٠امتناع مقدم اخلدمة ال�صحية بدون عذر تقبله الهيئة عن تزويد

( )5000درهم عن كل حالة

امل�ستفيد بنا ًء على طلبه بن�سخة من تقاريره الطبية من واقع ملفه
الطبي �أو بن�سخة من ملفه الطبي.
� ٥١إهمال مقدم اخلدمة ال�صحية �أو تالعبه بال�سجالت الطبية �أو

( )20.000درهم عن كل

بالك�شوف املالية املتعلقة باملنافع ال�صحية املقدّمة للم�ستفيدين.

حالة

 ٥٢قيام مقدم اخلدمة ال�صحية ب�أي ت�صرف من �ش�أنه الإخالل مببادئ

50.000

املناف�سة امل�شروعة �أو التحايل على منظومة ال�ضمان ال�صحي �أو
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احل�صول على مكا�سب مادية بطرق غري م�شروعة.
 ٥٣عدم قيام مقدم اخلدمة ال�صحية ب�إخطار الهيئة يف حال وجود �أي

20.000

ت�ضارب يف امل�صالح بينه وبني مقدّمي اخلدمات ال�صحية �أو �شركة
الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات� ،سواء كانت هذه امل�صلحة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة.
 ٥٤عدم قيام مقدم اخلدمة ال�صحية بتزويد الهيئة و�شركة الت�أمني
و�شركة �إدارة املطالبات بكافة املعلومات والبيانات والوثائق املتعلقة

( )1000درهم عن كل يوم
ت�أخري

باملنافع ال�صحية التي قدمها للم�ستفيد خالل (� )7سبعة �أيام عمل
من تاريخ تقدميها.
 ٥٥عدم قيام و�سيط الت�أمني بت�سجيل العاملني لديه يف �سجل و�سطاء

5000

الت�أمني لدى الهيئة.
 ٥٦عدم تق ّيد �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة املطالبات �أو و�سيط الت�أمني

10.000

�أو مقدم اخلدمة ال�صحية بال�ضوابط وال�شروط والإجراءات
املعتمدة مبوجب القانون والتعليمات واللوائح والقرارات ال�صادرة
عن الهيئة.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة 2016
ب�ش�أن
ا�ستيفاء ر�سم ا�ستخدام مرافق مطارات دبي من امل�سافرين
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي للمطارات،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

ا�ستيفاء الر�سم
املادة ()1
�أُ -ي�ستوفى من كل م�سافر مبا يف ذلك ركاب الرتانزيت عند مغادرة �أي منهم �إمارة دبي عن
طريق مطارات دبي �إلى خارج دولة الإمارات العربية املتحدة ر�سم مقداره ( )35خم�سة
وثالثون درهم ًا ،نظري ا�ستخدامهم ملرافق هذه املطارات.
بُ -ي�ستثنى من الر�سم امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة امل�سافرون الذين تقل �أعمارهم
عن �سنتني ،ومالحو الطائرات و�أطقمها عند قيامهم مبهامهم ،وركاب الرتانزيت ممن
لديهم نف�س رقم رحلة الو�صول واملغادرة من املطار.

حت�صيل الر�سم
املادة ()2
تكون �شركات الطريان العاملة يف مطارات دبي م�س�ؤولة عن ا�ستيفاء الر�سم امل�شار �إليه يف املادة
( )1من هذا القرار عند �إ�صدارها تذاكر ال�سفر لعمالئها �سواء داخل دولة الإمارات العربية
املتحدة �أو خارجها ،وذلك اعتبار ًا من  2016/3/1متى كانت املغادرة من مطارات دبي بعد تاريخ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 ،2016/6/30وعلى هذه ال�شركات حتويل ح�صيلة هذا الر�سم �إلى م�ؤ�س�سة دبي للمطارات.
�أيلولة الر�سم
املادة ()3
ت�ؤول ح�صيلة الر�سم الذي يتم ا�ستيفا�ؤه مبوجب �أحكام هذا القرار �إلى ح�ساب اخلزانة العامة
حلكومة دبي.
الن�شر وال�سريان
املادة ()4
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة 2016
بتعديل
جدول الر�سوم اخلا�صة باملهنيني امللحق
بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة 2011
ب�ش�أن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإ�سعاف يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإ�سعاف
يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

ا�ستبدال اجلدول
املادة ()1
ُي�ستبدل بجدول الر�سوم اخلا�صة باملهنيني رقم ( )2املُلحق بقرار املجل�س التنفيذي رقم ()30
ل�سنة  2011امل�شار �إليه ،اجلدول املُلحق بهذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()2
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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جدول رقم ()2
بتحديد الر�سوم اخلا�صة باملهنيني
م

الر�سم (بالدرهم)

نوع اخلدمة

 ١تقييم طلب ترخي�ص مهني.

150

 ٢امتحان حتريري و�شفوي للمهنيني (عادي).

200

 ٣امتحان حتريري و�شفوي للمهنيني (عاجل).

1000

 ٤ترخي�ص مزاولة مهنة �سائق �سيارة �إ�سعاف.

300

 ٥ترخي�ص مزاولة مهنة مر�سل طبي �أو فني طب طارئ.

800

 ٦ترخي�ص مزاولة مهنة فني طب طارئ متخ�ص�ص.

1300

 ٧ترخي�ص مزاولة مهنة فني طب طارئ متقدم  /جوي �أو بحري /مدرب

1800

�إ�سعافات �أولية �أو متقدمة.
 8جتديد ترخي�ص مزاولة مهنة �سائق �سيارة �إ�سعاف.

150

 ٩جتديد ترخي�ص مزاولة مهنة مر�سل طبي �أو فني طب طارئ.

400

 ١٠جتديد ترخي�ص مزاولة مهنة فني طب طارئ متخ�ص�ص.

650

 ١١جتديد ترخي�ص مزاولة مهنة فني طب طارئ متقدم /جوي �أو بحري/

900

مدرب �إ�سعافات �أولية �أو متقدمة.
 ١٢ترخي�ص حمدود ملزاولة مهنة فني طب طارئ.

100

 ١٣ترخي�ص حمدود ملزاولة مهنة فني طب طارئ متخ�ص�ص.

200

 ١٤ترخي�ص حمدود ملزاولة مهنة فني طب طارئ متقدم /جوي �أو بحري.

300

 ١٥ترخي�ص م�ؤقت.

100

 ١٦بدل فاقد للرتخي�ص.

100

 ١٧تعديل بيانات الرتخي�ص.

100

� ١٨إ�صدار �شهادة ح�سن �سرية مهنية (عادي).

500

� ١٩إ�صدار �شهادة ح�سن �سرية مهنية (عاجل).

1000

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية االقت�صادية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ
«الدائرة»،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

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

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون ملدير عام الدائرة �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد
مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب �أحكامه.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )11ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2012ب�ش�أن كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2014باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن
را�شد للإدارة احلكومية،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون للرئي�س التنفيذي لكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي
املُعتمد مبوجب �أحكامه.
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الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2014املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية
__________

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة 2016
بتعيني
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة بيانات دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )29ل�سنة  2015ب�إن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2016ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة بيانات دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2015بتعيني م�ساعد ملدير عام مكتب مدينة دبي
الذكية،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�سيد /يون�س عبدالعزيز احلاج حممود �آل نا�صر ،م�ساعد مدير عام مكتب مدينة دبي
الذكية ،مدير ًا تنفيذي ًا مل�ؤ�س�سة بيانات دبي ،وذلك بالإ�ضافة �إلى مهام وظيفته الأ�صلية.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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