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العدد )3٩٨( - ال�سنة )٥0( - ٢٦ جمادى الخرة  143٧هـ - املوافق 4 اأبريل ٢01٦م 3 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني

- قانون رقم )3( ل�سنة 2016 ب�ساأن ا�ستبدال م�سمى »جممع ال�سناعات الوطنية« مب�سمى 
»جممع التقنية«.

مرا�سيم
- مر�سوم رقم )5( ل�سنة 2016 برتقية قا�سيني يف حماكم دبي.

- مر�سوم رقم )6( ل�سنة 2016 برتقية قا�ض يف حماكم دبي.

- مر�سوم رقم )7( ل�سنة 2016 بتعيني ق�ساة يف حماكم دبي.
- مر�سوم رقم )8( ل�سنة 2016 برتقية اأع�ساء نيابة.

- مر�سوم رقم )9( ل�سنة 2016 بتعيني مفت�سني ق�سائيني باإدارة التفتي�ض الق�سائي.
- مر�سوم رقم )10( ل�سنة 2016 بنقل وتعيني ق�ساة يف حماكم دبي.

- مر�سوم رقم )11( ل�سنة 2016 ب�ساأن اإحالة مدير تنفيذي يف دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية 
والعمل اخلريي اإلى التقاعد.

- مر�سوم رقم )12( ل�سنة 2016 ب�ساأن اإحالة الرئي�ض الت�سغيلي ملوؤ�س�سة مدينة دبي للطريان 
اإلى التقاعد.

املجل�ص التنفيذي
قرارات

اخلا�سة  والغرامات  الر�سوم  باعتماد   2016 ل�سنة   )7( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار   -
بال�سمان ال�سحي يف اإمارة دبي.

مرافق  ا�ستخدام  ر�سم  ا�ستيفاء  ب�ساأن   2016 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار   -
مطارات دبي من امل�سافرين.

- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )9( ل�سنة 2016 بتعديل جدول الر�سوم اخلا�سة باملهنيني 
امللحق بقرار املجل�ض التنفيذي رقم )30( ل�سنة 2011 ب�ساأن تنظيم عمل مقدمي خدمات 
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الإ�سعاف يف اإمارة دبي.
- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )10( ل�سنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية 

القت�سادية.
- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )11( ل�سنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن 

را�سد لالإدارة احلكومية.
بيانات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  بتعيني  ل�سنة 2016  التنفيذي رقم )12(  املجل�ض  - قرار 

دبي.
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قانون رقم )3( ل�سنة ٢01٦ 
ب�ساأن

ا�ستبدال ُم�سّمى »جممع ال�سناعات الوطنية« مُب�سّمى »جممع التقنية«
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )4( ل�سنة 2003 باإن�ساء جممع التقنية وتعديالته،

ُن�سدر القانون التايل:
ا�ستبدال املُ�سّمى

املادة )1(
اأينما ورد يف القانون  »جممع التقنية«،  »جممع ال�سناعات الوطنية« مُب�سّمى  ُي�ستبدل ُم�سّمى 

رقم )4( ل�سنة 2003 املُ�سار اإليه، ويف اأي ت�سريع اآخر معمول به يف اإمارة دبي. 

ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )٥( ل�سنة ٢01٦
برتقية

قا�سيني يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي                         

بعد الطالع على قانون التفتي�ض الق�سائي رقم )2( ل�سنة 1992 وتعديالته،
وعلى قانون ت�سكيل املحاكم يف اإمارة دبي رقم )3( ل�سنة 1992 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 1992 باإن�ساء املجل�ض الق�سائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )10( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة 

دبي،
وعلى الالئحة رقم )1( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات الق�ساة املواطنني يف اإمارة دبي،

نر�سم ما يلي:
الرتقية

املادة )1(
ُيرّقى قا�سيا املحكمة البتدائية التالية اأ�سماوؤهما:

حممد عبيد �سليمان حمد املطوع.   -1
اأحمد حممود حممد احلاج حممد.   -2

 2009 ل�سنة   )10( رقم  للقانون  وفقًا  �أول،  �بتد�ئي  لقا�ضي  �خلام�ضة  �لدرجة  مربوط  بد�ية  �إلى 
 2009 ل�سنة   )1( رقم  بالالئحة  املُلحق  املواطنني  الق�ساة  وخم�س�سات  ورواتب  درجات  وجدول 

املُ�سار اإليهما.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبارًا من الأول من نوفمرب 2015، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )٦( ل�سنة ٢01٦
برتقية

قا�ٍص يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي    

بعد الطالع على قانون التفتي�ض الق�سائي رقم )2( ل�سنة 1992 وتعديالته،
وعلى قانون ت�سكيل املحاكم يف اإمارة دبي رقم )3( ل�سنة 1992 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 1992 باإن�ساء املجل�ض الق�سائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )10( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة 

دبي،
اإمارة  وعلى الالئحة رقم )2( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات الق�ساة غري املواطنني يف 

دبي،

نر�سم ما يلي:
الرتقية

املادة )1(
ُيرّقى القا�سي/ اأ�سرف د�سوقي علي ال�سوبكي، �إلى بد�ية مربوط درجة قا�ضي ��ضتئناف، وفقًا 
للقانون رقم )10( ل�سنة 2009 وجدول رواتب وخم�س�سات الق�ساة غري املواطنني املُلحق بالالئحة 

رقم )2( ل�سنة 2009 املُ�سار اإليهما.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبارًا من الأول من نوفمرب 2015، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )٧( ل�سنة ٢01٦
بتعيني

ق�ساة يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي    

بعد الطالع على قانون ت�سكيل املحاكم يف اإمارة دبي رقم )3( ل�سنة 1992 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 1992 باإن�ساء املجل�ض الق�سائي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )10( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة 
دبي،

اإمارة  وعلى الالئحة رقم )2( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات الق�ساة غري املواطنني يف 
دبي،

نر�سم ما يلي:
التعيني يف حمكمة التمييز

املادة )1(
ُيعنّي قا�سيًا يف حمكمة التمييز ُكٌل من:

ال�سيد/ �سامح اإبراهيم حممد اإبراهيم.    -1
الدكتور/ حم�سن اإبراهيم حممد ح�سن.   -2

وُينح ُكٌل منهما �لرو�تب �ل�ضهرية و�ملخ�ض�ضات �ملالية لبد�ية مربوط قا�ضي متييز، وفقًا للقانون 
رقم )10( ل�سنة 2009، وجدول رواتب وخم�س�سات الق�ساة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم 

)2( ل�سنة 2009 املُ�سار اإليهما.

التعيني يف حمكمة ال�ستئناف
املادة )٢(

ُيعنّي قا�سيًا يف حمكمة ال�ستئناف ُكٌل من:
الدكتور/ عا�سم حممد ر�ساد ال�سيد ال�سيفي.   -1
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ال�سيد/ حامت اأحمد اأحمد مو�سى.   -2
ال�سيد/ وليد اأحمد ن�سر اجلندي.   -3

ال�سيد/ عبدالرا�سي عبدالرحيم ح�سن ح�سن.   -4
وُينح ُكٌل منهم �لرو�تب �ل�ضهرية و�ملخ�ض�ضات �ملالية لبد�ية مربوط قا�ضي ��ضتئناف، وفقًا للقانون 
رقم )10( ل�سنة 2009، وجدول رواتب وخم�س�سات الق�ساة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم 

)2( ل�سنة 2009 املُ�سار اإليهما.

التعيني يف املحكمة البتدائية
املادة )3(

 ُيعنّي قا�سيًا يف املحكمة البتدائية ُكٌل من:
ال�سيد/ اأحمد عبدالقادر حممد اأبوالنيل.   -1

ال�سيد/ ه�سام م�سطفى علي بدران.   -2
ال�سيد/ حممد حممود حممد �سلطان.   -3

ال�سيد/ ح�سام الدين حممد ح�سن نعيم.   -4
ال�سيد/ اكثم عبدالوارث عبداحلليم عبداهلل.   -5

وُينح ُكٌل منهم �لرو�تب �ل�ضهرية و�ملخ�ض�ضات �ملالية لبد�ية مربوط قا�ضي �بتد�ئي، وفقًا للقانون 
رقم )10( ل�سنة 2009، وجدول رواتب وخم�س�سات الق�ساة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم 

)2( ل�سنة 2009 املُ�سار اإليهما.

ال�سريان والن�سر
املادة )4(

ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبارًا من 28 دي�سمرب 2015، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 7 مــــــــــــــار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )٨( ل�سنة ٢01٦
برتقية

اأعـ�ساء نيابة
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي    

بعد الطالع على قانون التفتي�ض الق�سائي رقم )2( ل�سنة 1992 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 1992 باإن�ساء املجل�ض الق�سائي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 1992 ب�ساأن النيابة العامة وتعديالته،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )10( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة 
دبي،

وعلى الالئحة رقم )3( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء النيابة العامة املواطنني يف 
اإمارة دبي،

نر�سم ما يلي:
الرتقية

املادة )1(
ُيرّقى وكالء النيابة العامة التالية اأ�سماوؤهم:
عبداهلل علي حممد �ساملني ال�سويدي.   -1

خالد عبداهلل اأحمد عبدالرحمن القحطاين.   -2
ح�سن �سالح ح�سن �سالح الظفري الظفريي.   -3

حممد ح�سني علي ح�سني احلمادي.   -4
علي حممد خاطر زاهد حممد حمادي.   -5

جمال يو�سف حممد �سرفاء.   -6
فريدة ثاين بخيت مبارك ال�سويدي.   -7
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اآمنة �سيف حميد �سلطان بوع�سيبة.   -8
ب�سائر عي�سى حممد احلمادي.   -9

اأبوبكر اأحمد عبداهلل اأحمد احلمادي.   -10
هيفاء حممد عبدالرحمن املرزوقي.   -11

ميثاء علي مبارك علي.   -12
اأحمد را�سد خمي�ض را�سد ال�سويدي.   -13

وليد عبدالعزيز حممد عبداهلل النيباري.   -14
اأمينة من�سور اإبراهيم اأهلي.   -15

حمد عبيد �سعيد حمد بن فري�ض الكتبي.   -16
اإبراهيم عبداهلل غامن �سيف الزعابي.   -17

اآمنة جمعة ح�سن بوكتارة.   -18
ثريا عبدالرحيم عبدالكرمي الزرعوين.   -19

حنان حممد ال�سيد اأحمد الها�سمي.   -20
نا�سر حممد �سيف حممد ال�سحي.   -21

كليثم عبداهلل حممد ح�سن.   -22
خلفان �سيف خلفان �سليمان ال�سام�سي.   -23

ح�سني يو�سف اأحمد علي عبداهلل.   -24
عي�سى عبداهلل جمعة علي الدو�سري.   -25

داود �سليمان علي اأحمد جمال احلمادي.   -26
ح�سني حممد ح�سن متيم.   -27

غامن عبداهلل جمعة حميد بن جرب.   -28
�إلى بد�ية مربوط �لدرجة �ل�ضاد�ضة لوكيل نيابة �أول، وفقًا للقانون رقم )10( ل�سنة 2009 وجدول 
ل�سنة   )3( رقم  بالالئحة  املُلحق  املواطنني  العامة  النيابة  اأع�ساء  وخم�س�سات  ورواتب  درجات 

2009 املُ�سار اإليهما.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبارًا من 1 يناير 2016، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 7 مــــــــــــــار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )٩( ل�سنة ٢01٦
بتعيني

مفت�سني ق�سائيني باإدارة التفتي�ص الق�سائي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي    

بعد الطالع على قانون التفتي�ض الق�سائي رقم )2( ل�سنة 1992 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 1992 باإن�ساء املجل�ض الق�سائي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )10( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة 
دبي،

وعلى الالئحة رقم )5( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات املفت�سني الق�سائيني غري املواطنني 
يف اإمارة دبي،

نر�سم ما يلي:
التعيني

املادة )1(

ُيعنّي ُمفت�سًا ق�سائيًا باإدارة التفتي�ض الق�سائي ُكٌل من: 
ال�سيد/ عبداهلل حامد عبداهلل هلوله.   -1

ال�سيد/ جمال علي توفيق �سرحان.   -2
ال�سيد/ حازم عبدال�سايف اأبوبكر حممد.   -3
ال�سيد/ م�سطفى ح�سن حممد خاطر.    -4

رواتب  وجدول  ل�سنة 2009  رقم )10(  للقانون  وفقًا  �لفئة )ب(،  مربوط  بد�ية  منهم  ُكٌل  وُينح 
املُ�سار   2009 ل�سنة   )5( رقم  بالالئحة  املُلحق  املواطنني  غري  الق�سائيني  املفت�سني  وخم�س�سات 

اإليهما.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبارًا من 2 يناير 2016، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 7 مــــــــــــــار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )10( ل�سنة ٢01٦
بنقل وتعيني

ق�ساة يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي    

بعد الطالع على قانون ت�سكيل املحاكم يف اإمارة دبي رقم )3( ل�سنة 1992 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 1992 باإن�ساء املجل�ض الق�سائي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )21( ل�سنة 2008 ب�ساأن املعا�سات والتاأمينات الجتماعية للع�سكريني املحليني 
العاملني يف حكومة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )10( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة 
دبي،

وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف 
اإمارة دبي،

وعلى الالئحة رقم )1( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات الق�ساة املواطنني يف اإمارة دبي،

نر�سم ما يلي:
النقل والتعيني

املادة )1(
ُينقل من �سرطة دبي اإلى حماكم دبي، ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم:

�سعود �سامل �سعود �سعيد اجلابري.   -1
خالد عبيد حممد خلفان �سعيد علي املطيوعي.   -2

اأحمد �سعيد �سليم را�سد املزروعي.  -3
وليد علي حممد عبيد خلفان البدواوي.   -4

�سيف علي حممد اأحمد ال�سحي.   -5
حممد مهري �سيف بنوا�ض الكتبي.   -6
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في�سل جمعة خمي�ض علي عبداهلل العجمي.   -7
�ل�ضاد�ضة  �لدرجة  مربوط  بد�ية  منهم  ُكٌل  وُينح  �البتد�ئية،  �ملحكمة  يف  قا�ضيًا  منهم  ُكٌل  وُيعينّ 
وخم�س�سات  ورواتب  درجات  وجدول   ،2009 ل�سنة   )10( رقم  للقانون  وفقًا  ابتدائي،  لقا�سي 

الق�ساة املواطنني املُلحق بالالئحة رقم )1( ل�سنة 2009 املُ�سار اإليهما.

التعيني
املادة )٢(

بد�ية  وُينح  �البتد�ئية،  �ملحكمة  قا�ضيًا يف  �ضليمان عبد�هلل،  �ل�ضيد/ حممد ح�ضي حممد  ُيعينّ 
مربوط �لدرجة �ل�ضاد�ضة لقا�ضي �بتد�ئي، وفقًا للقانون رقم )10( ل�سنة 2009، وجدول درجات 

ورواتب وخم�س�سات الق�ساة املواطنني املُلحق بالالئحة رقم )1( ل�سنة 2009 املُ�سار اإليهما.

حتديد الأقدمية
املادة )3(

ُتّدد اأقدمية الُق�ساة املُعّينون مبوجب هذا املر�سوم، وفقًا للرتتيب التايل:
1- �سعود �سامل �سعود �سعيد اجلابري.

2- خالد عبيد حممد خلفان �سعيد علي املطيوعي.
3- اأحمد �سعيد �سليم را�سد املزروعي.

4- وليد علي حممد عبيد خلفان البدواوي.
5- �سيف علي حممد اأحمد ال�سحي.

6- حممد مهري �سيف بنوا�ض الكتبي.
7- حممد ح�سني حممد �سليمان عبداهلل.

8- في�سل جمعة خمي�ض علي عبداهلل العجمي.
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ال�سريان والن�سر
املادة )4(

ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبارًا من 12 يناير 2016، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 7 مــــــــــــــار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )11( ل�سنة ٢01٦
ب�ساأن

اإحالة مدير تنفيذي يف دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
اإلى التقاعد

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي    

والتاأمينات  املعا�سات  قانون  باإ�سدار   1999 ل�سنة   )7( رقم  التادي  القانون  على  الطالع  بعد 
الجتماعية وتعديالته،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2011 ب�ساأن دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2015 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )2( ل�سنة 2013 بتعيني املدير التنفيذي لقطاع العمل اخلريي 

بدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،

نر�سم ما يلي:
الإحالة اإلى التقاعد

املادة )1(
بدائرة  اخلريي،  العمل  لقطاع  التنفيذي  املدير  الفال�سي،  حممد  عبيد  جمعة  ال�سيد/  ُيحال 

ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي، اإلى التقاعد.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )1٢( ل�سنة ٢01٦
ب�ساأن

اإحالة الرئي�ص الت�سغيلي ملوؤ�س�سة مدينة دبي للطريان اإلى التقاعد
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي    

والتاأمينات  املعا�سات  قانون  باإ�سدار   1999 ل�سنة   )7( رقم  التادي  القانون  على  الطالع  بعد 
الجتماعية وتعديالته،

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

نر�سم ما يلي: 
الإحالة اإلى التقاعد

املادة )1(
دبي  ملوؤ�س�سة مدينة  الت�سغيلي  الرئي�ض  را�سد مع�سد �سالح بوقراعة احلمريي،  ال�سيد/  ُيحال 

للطريان، اإلى التقاعد.

�سريان املر�سوم
املادة )٢(

ُ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 7 مــــــــــــــار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٧( ل�سنة ٢01٦
باعتماد

الر�سوم والغرامات اخلا�سة بال�سمان ال�سحي يف اإمارة دبي
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )13( ل�سنة 2007 باإن�ساء هيئة ال�سحة يف دبي وتعديالته، وُي�سار اإليها فيما بعد 

بـ »الهيئة«،
وعلى القانون رقم )35( ل�سنة 2009 ب�ساأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )9( ل�سنة 2011 ب�ساأن مدينة دبي الطبية، وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »املدينة«،
وعلى القانون رقم )11( ل�سنة 2013 ب�ساأن ال�سمان ال�سحي يف اإمارة دبي، وُي�سار اإليه فيما بعد 

بـ »القانون«،
وعلى القرار رقم )8( ل�سنة 2015 ب�ساأن تطبيق قانون ال�سمان ال�سحي على مقدمي اخلدمات 

ال�سحية املرخ�سني 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 )٢(

ت�ستويف الهيئة و�سلطة املدينة نظري اإ�سدار الت�ساريح وتقدمي اخلدمات املحددة يف اجلدول رقم 
)1( املُلحق بهذا القرار، الر�سوم املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها.
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الغرامات
املادة )3(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها اأي ت�سريع اآخر، ُيعاقب كل من يرتكب اأّيًا من  اأ-  
الأفعال املن�سو�ض عليها يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا القرار، بالغرامة املُبّينة اإزاء ُكلٍّ 

منها.
اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يف حال معاودة ارتكاب  ُت�ساعف قيمة الغرامة املُ�سار  ب-  
املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها، على اأن ل تزيد قيمة 

الغرامة يف حال م�ساعفتها على )500.000( خم�سمئة األف درهم.
بالإ�سافة اإلى عقوبة الغرامة املُ�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للهيئة ول�سلطة  ج-  
املدينة ُكٌل ح�سب اخت�سا�سه اتخاذ واحد اأو اأكرث من التدابري التالية بحق مرتكب املخالفة:

الإنذار.   -1
الإيقاف عن مزاولة الأن�سطة املتعلقة بال�سمان ال�سحي ملدة ل تزيد على �سنتني.   -2

اإلغاء الت�سريح.   -3

اأيلولة الر�سوم والغرامات
املادة )4(

القرار  اأحكام هذا  الهيئة مبوجب  ا�ستيفاوؤها من قبل  يتم  التي  والغرامات  الر�سوم  توؤول ح�سيلة 
حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة دبي، يف حني توؤول ح�سيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفاوؤها 

من قبل �سلطة املدينة حل�سابها.
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الن�سر وال�سريان
املادة )٥(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد الر�سوم اخلا�سة بال�سمان ال�سحي

الر�سم )بالدرهم( البيان

طلب اإ�سدار الت�سريح.

ال�سحي  ال�سمان  باقات  لتقدمي  التاأمني  ل�سركة  الت�سريح  اإ�سدار 

للم�ستفيدين الذين يزيد دخلهم على احلد الذي تعتمده الهيئة. 

ال�سحي  ال�سمان  باقات  لتقدمي  التاأمني  ل�سركة  الت�سريح  اإ�سدار 

جلميع امل�ستفيدين ب�سرف النظر عن دخلهم.

جتديد الت�سريح ل�سركة التاأمني.

اإ�سدار الت�سريح اأو جتديده لو�سيط التاأمني.

اإ�سدار بطاقة و�سيط تاأمني.

اإ�سدار الت�سريح اأو جتديده ل�سركة اإدارة املطالبات.

اإ�سدار الت�سريح اأو جتديده ملقدم اخلدمة ال�سحية )امل�ست�سفيات(.

)املراكز  ال�سحية  اخلدمة  ملقدم  جتديده  اأو  الت�سريح  اإ�سدار 

ال�سحية متعددة الخت�سا�سات(.

)عيادات  ال�سحية  اخلدمة  ملقدم  جتديده  اأو  الت�سريح  اإ�سدار 

التحليل  مراكز  املختربات،  ال�سيدليات،  الواحد،  الخت�سا�ض 

والأ�سعة، وما يف حكمهم(.
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جدول رقم )٢(
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�سة بال�سمان ال�سحي

الغرامة )بالدرهم( و�سف املخالفة

اأي من الأن�سطة املتعلقة بال�سمان ال�سحي يف الإمارة دون  مزاولة 

احل�سول على الت�سريح اأو بعد انتهاء مدته.

عدم �لتز�م �ضركة �لتاأمي ب�ضروط �لت�ضريح.

عدم �لتز�م و�ضيط �لتاأمي ب�ضروط �لت�ضريح.

عدم �لتز�م �ضركة �إد�رة �ملطالبات ب�ضروط �لت�ضريح.

عدم �لتز�م مقدم �خلدمة �ل�ضحية ب�ضروط �لت�ضريح.

املكلف  الأ�سخا�ض  باإ�سراك  الكفيل  اأو  العمل  �ساحب  قيام  عدم 

التغطية  من  باأقل  باإ�سراكهم  اأو  ال�سحي  ال�سمان  يف  باإ�سراكهم 

الأ�سا�سية يف املوعد الذي تدده احلكومة يف هذا ال�ساأن.

امتناع �ساحب العمل اأو الكفيل عن �سداد تكلفة اخلدمات ال�سحية 

اأو التدخل الطبي يف احلالت الطارئة لالأ�سخا�ض املكلف باإ�سراكهم 

يف ال�سمان ال�سحي يف حال مل يقم باإ�سراكهم.

قيام �ساحب العمل اأو الكفيل بتحميل امل�ستفيد كل اأو جزء من تكلفة 

اإ�سراكه يف ال�سمان ال�سحي.

من  امل�ستفيد  اأو متكني  بت�سليم  الكفيل  اأو  العمل  �ساحب  قيام  عدم 

احل�سول على بطاقة ال�سمان ال�سحي.

اأو الكفيل بتقدمي وثيقة ال�سمان ال�سحي  عدم قيام �ساحب العمل 

تاأ�سرية  اإ�سدار  اأو عند  اأو جتديدها  الإقامة  اإ�سدار  للم�ستفيد عند 

الزيارة اأو عدم متكينه من احل�سول عليها. 
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بال�سمان  اإ�سراكه  امل�سوؤولة عن  باإخطار اجلهة  امل�ستفيد  قيام  عدم 

به  اخلا�سة  ال�سحي  ال�سمان  بطاقة  تلف  اأو  فقدان  عن  ال�سحي 

خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ فقدها اأو تلفها.

�سماح امل�ستفيد للغري با�ستخدام بطاقة ال�سمان ال�سحي اخلا�سة به 

اأو اإ�ساءة ا�ستخدامها باأي �سكل من الأ�سكال. 

قيام امل�ستفيد باأي ت�سرف من �ساأنه احل�سول على منافع �سحية اأو 

مكا�سب مادية بطرق غري م�سروعة.

اإدارة  �سركة  اأو  التاأمني  �سركة  من  �سحيحة  غري  معلومات  تقدمي 

للح�سول  التاأمني  و�سيط  اأو  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  اأو  املطالبات 

على الت�سريح.

تقدمي اأي بيانات مالية غري �سحيحة من قبل �سركة التاأمني اأو �سركة 

اإدارة املطالبات اأو مقدم اخلدمات ال�سحية اأو و�سيط التاأمني.

املنافع  قيمة  املطالبات  اإدارة  �سركة  اأو  التاأمني  �سركة  �سداد  عدم 

ال�سحية اأو التاأخر عن �سدادها يف املوعد املحدد بالعقد املربم بني 

اأي منهما وبني مقدم اخلدمة ال�سحية.

الت�سريح  اإلغاء  عن  مرتني  بالإعالن  التاأمني  �سركة  قيام  عدم 

باللغتني  حمليتني  �سحيفتني  يف  وذلك  الهيئة،  من  لها  ال�سادر 

العربية والإجنليزية.

توقف �ضركة �لتاأمي �أو �ضركة �إد�رة �ملطالبات عن ممار�ضة �لن�ضاط 

امل�سرح لها به، قبل احل�سول على موافقة الهيئة امل�سبقة.

عدم قيام �سركة التاأمني ب�سداد قيمة اخلدمات ال�سحية املقدمة يف 

احلالت الطارئة من من�ساأة �سحية غري ُمدرجة لديها �سمن �سبكة 
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تاريخ  من  عمل  اأيام  �سبعة   )7( خالل  ال�سحية  اخلدمات  مقدمي 

تقديها.

عدم قيام �سركة التاأمني بتمكني امل�ستفيد من احل�سول على حقوقه 

املحددة بوثيقة ال�سمان ال�سحي.

التاأمني بت�سجيل تفا�سيل وثيقة ال�سمان ال�سحي  عدم قيام �سركة 

يف ال�سجل املخ�س�ض لهذه الغاية لدى الهيئة.

عدم تقّيد �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات اأو مقدم اخلدمة 

ال�سحية بالآليات املعتمدة من الهيئة ب�ساأن املطالبات املالية املتعلقة 

بال�سمان ال�سحي.

عدم تقّيد �سركة التاأمني بنموذج وثيقة ال�سمان ال�سحي املعتمد من 

الهيئة.

�ل�ضحي  �ل�ضمان  وثيقة  و�ضروط  باأحكام  �لتاأمي  �ضركة  تقينّد  عدم 

املعتمدة من الهيئة.

بطاقة  اإ�سدار  عن  الهيئة  تقبله  عذر  بدون  التاأمني  �سركة  امتناع 

ال�سمان ال�سحي. 

التي تددها  املدة  ال�سحي عن  ال�سمان  اإ�سدار بطاقة  التاأخر يف 

الهيئة يف هذا ال�ساأن، بدون عذر مقبول.

امتناع �سركة التاأمني، بدون عذر تقبله الهيئة، عن تزويد امل�ستفيد 

مقدمي  �سبكة  �سمن  املدرجني  ال�سحية  اخلدمات  مقدمي  بقائمة 

اخلدمات ال�سحية لديها، وباأي تعديل يطراأ على هذه القائمة. 

ال�سحية  اخلدمات  مقدمي  بقائمة  امل�ستفيد  تزويد  يف  التاأخر 

املدة  عن  لديها  ال�سحية  اخلدمات  مقدمي  �سبكة  �سمن  املدرجني 

التي تددها الهيئة، بدون عذر مقبول.
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الهيئة  باإخطار  املطالبات  اإدارة  �سركة  اأو  التاأمني  �سركة  قيام  عدم 

ال�سحية،  اأي ت�سارب يف امل�سالح مع مقدمي اخلدمات  عن وجود 

�سواًء كانت هذه امل�سالح مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. 

الهيئة  باإخطار  املطالبات  اإدارة  �سركة  اأو  التاأمني  �سركة  قيام  عدم 

باأي ا�ستغالل اأو تالعب اأو اإهمال اأو تق�سري اأو اأي جتاوزات يرتكبها 

مقدم اخلدمة ال�سحية اأو اأي طرف من اأطراف منظومة ال�سمان 

ال�سحي.  

بال�سجالت  املطالبات  اإدارة  �سركة  اأو  التاأمني  �سركة  احتفاظ  عدم 

املقدمة  ال�سحية  باملنافع  املتعلقة  والتقارير  والإح�سائية  املالية 

للم�ستفيد خالل املدة التي تددها الهيئة.

بال�سمان  اخلا�سة  املالية  بال�سجالت  التاأمني  �سركة  احتفاظ  عدم 

هذه  ف�سل  عدم  اأو  الهيئة،  تددها  التي  املدة  طوال  ال�سحي 

ال�سجالت عن الأن�سطة الأخرى التي تقدمها.

عدم قيام �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات اأو مقدم اخلدمة 

ال�سحية باملحافظة على خ�سو�سية و�سرية بيانات امل�ستفيد، وي�سمل 

ذلك الإف�ساح غري القانوين.

بال�سوابط  املطالبات  اإدارة  �سركة  اأو  التاأمني  �سركة  التزام  عدم 

والقواعد والآلية املعتمدة لدى الهيئة بالنظر يف ال�سكاوى املرفوعة 

اإليها والبت فيها.

عدم قيام �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات بت�سجيل ال�سكاوى 

تقديها  تاريخ  من  عمل  �أيام  �ضبعة   )7( خالل  اإليها  تقدم  التي 

للحالت العادية، و )24( اأربٍع وع�سرين �ساعة للحالت الطارئة. 

عدم قيام �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات بالبت يف ال�سكاوى 
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تاريخ تقديها، ما مل  يومًا من  اإليها خالل )30( ثالثي  املرفوعة 

تقرر الهيئة لأ�سباب تبديها هذه ال�سركات مد هذه املهلة.

الكادر  بتوفري  املطالبات  اإدارة  �سركة  اأو  التاأمني  �سركة  قيام  عدم 

الفني والإداري الالزم ملمار�سة ن�ساطها.

عدم قيام �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات اأو مقدم اخلدمة 

اأو  البيانات  على  تعديل  اأو  تغيري  اأي  عن  الهيئة  باإخطار  ال�سحية 

الوثائق التي �سدر الت�سريح بال�ستناد اإليها، خالل )7( �سبعة اأيام 

عمل من تاريخ حدوث ذلك التغيري اأو التعديل.

عدم قيام �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات اأو مقدم اخلدمة 

ال�سحية با�ستخدام ال�سم التجاري اأو املهني اخلا�ض باأي منهم يف 

تعامالتهم مع الغري.

املطالبات،  اإدارة  �سركة  اأو  التاأمني  �سركة  تاأخر  اأو  امتناع  اأو  رف�ض 

يتطلب  للم�ستفيد  �سحية  خدمة  اأية  تقدمي  على  موافقتها  باإ�سدار 

تقديها �إ�ضد�ر هذه �ملو�فقة وذلك دون عذر تقبله �لهيئة.

امتناع �سركة التاأمني عن اإ�سدار وثيقة ال�سمان ال�سحي دون عذر 

تقبله الهيئة.

عدم قيام �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات اأو و�سيط التاأمني 

اأو مقدم اخلدمة ال�سحية بتزويد الهيئة باأية معلومات اأو بيانات اأو 

خالل  عليها  الطالع  �سرورة  ترى  اأو  تطلبها  وثائق  اأو  اإح�سائيات 

الفرتة التي تددها الهيئة.

عدم قيام �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات اأو مقدم اخلدمة 

املخت�سني،  الهيئة  بالتعاون مع موظفي  التاأمني  و�سيط  اأو  ال�سحية 

مبا يف ذلك عدم متكينهم من الطالع على بياناتها و�سجالتها. 
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من  املعتمدة  بالأ�سعار  التاأمني  و�سيط  اأو  التاأمني  �سركة  تقّيد  عدم 

الهيئة لوثائق ال�سمان ال�سحي.

خالفًا  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  قبل  من  ال�سحية  املنافع  تقدمي 

للمعايري املهنية والأخالقية املقررة، اأو الأدلة العالجية املعتمدة من 

الهيئة، اأو ال�سيا�سات والإجراءات ال�سادرة حول كيفية تقدمي املنافع 

ال�سحية.

الهيئة  من  املعتمدة  بالأ�سعار  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  تقّيد  عدم 

للخدمات ال�سحية التي يقدمها للم�ستفيدين، اأو عدم تقّيده بالن�سبة 

املئوية املعتمدة من الهيئة مل�ساركة امل�ستفيد من هذه اخلدمات.

باملخالفة  للم�ستفيد  خدماته  بتقدمي  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  قيام 

لوثيقة ال�سمان ال�سحي.

ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  عن  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  امتناع 

اإلى حني زوال اخلطر عنه،  الطارئة، وذلك  للم�ستفيد يف احلالت 

حتى لو مل يكن من �سمن �سبكة مقدمي اخلدمات ال�سحية.

عدم احتفاظ مقدم اخلدمة ال�سحية بال�سجالت وامللفات اخلا�سة 

بامل�ستفيدين وفقًا لل�سوابط واملدد التي تددها الهيئة.

تزويد  عن  الهيئة  تقبله  عذر  بدون  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  امتناع 

امل�ستفيد بناًء على طلبه بن�سخة من تقاريره الطبية من واقع ملفه 

الطبي اأو بن�سخة من ملفه الطبي.

اأو  الطبية  بال�سجالت  تالعبه  اأو  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  اإهمال 

بالك�سوف املالية املتعلقة باملنافع ال�سحية املقّدمة للم�ستفيدين.

قيام مقدم اخلدمة ال�سحية باأي ت�سرف من �ساأنه الإخالل مببادئ 

اأو  ال�سحي  ال�سمان  منظومة  على  التحايل  اأو  امل�سروعة  املناف�سة 
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احل�سول على مكا�سب مادية بطرق غري م�سروعة.

عدم قيام مقدم اخلدمة ال�سحية باإخطار الهيئة يف حال وجود اأي 

ت�سارب يف امل�سالح بينه وبني مقّدمي اخلدمات ال�سحية اأو �سركة 

التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات، �سواء كانت هذه امل�سلحة مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة.

التاأمني  و�سركة  الهيئة  بتزويد  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  قيام  عدم 

و�سركة اإدارة املطالبات بكافة املعلومات والبيانات والوثائق املتعلقة 

باملنافع ال�سحية التي قدمها للم�ستفيد خالل )7( �سبعة اأيام عمل 

من تاريخ تقديها.

و�سطاء  �سجل  لديه يف  العاملني  بت�سجيل  التاأمني  و�سيط  قيام  عدم 

التاأمني لدى الهيئة.

عدم تقّيد �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة املطالبات اأو و�سيط التاأمني 

و�الإجر�ء�ت  و�ل�ضروط  بال�ضو�بط  �ل�ضحية  �خلدمة  مقدم  �أو 

ال�سادرة  والقرارات  واللوائح  والتعليمات  القانون  مبوجب  املعتمدة 

عن الهيئة.
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٨( ل�سنة ٢01٦
ب�ساأن

ا�ستيفاء ر�سم ا�ستخدام مرافق مطارات دبي من امل�سافرين
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )23( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإن�ساء موؤ�س�سة دبي للمطارات، 

وعلى القانون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�ساأن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )35( ل�سنة 2009 ب�ساأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
ا�ستيفاء الر�سم

املادة )1(
ُي�ستوفى من كل م�سافر مبا يف ذلك ركاب الرتانزيت عند مغادرة اأي منهم اإمارة دبي عن  اأ-  
خم�سة   )35( مقداره  ر�سم  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  خارج  اإلى  دبي  مطارات  طريق 

وثالثون درهمًا، نظري ا�ستخدامهم ملرافق هذه املطارات.
ُي�ستثنى من الر�سم امل�سار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة امل�سافرون الذين تقل اأعمارهم  ب-  
ممن  �لرت�نزيت  وركاب  مبهامهم،  قيامهم  عند  و�أطقمها  �لطائر�ت  ومالحو  �ضنتي،  عن 

لديهم نف�ض رقم رحلة الو�سول واملغادرة من املطار.

حت�سيل الر�سم
املادة )٢(

تكون �سركات الطريان العاملة يف مطارات دبي م�سوؤولة عن ا�ستيفاء الر�سم امل�سار اإليه يف املادة 
العربية  الإمارات  دولة  داخل  �سواء  لعمالئها  ال�سفر  تذاكر  اإ�سدارها  عند  القرار  هذا  من   )1(
املتحدة اأو خارجها، وذلك اعتبارًا من 2016/3/1 متى كانت املغادرة من مطارات دبي بعد تاريخ 
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2016/6/30، وعلى هذه ال�سركات تويل ح�سيلة هذا الر�سم اإلى موؤ�س�سة دبي للمطارات.

اأيلولة الر�سم
املادة )3(

العامة  اإلى ح�ساب اخلزانة  القرار  اأحكام هذا  ا�ستيفاوؤه مبوجب  يتم  الذي  الر�سم  توؤول ح�سيلة 
حلكومة دبي.

الن�سر وال�سريان
املادة )4(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٩( ل�سنة ٢01٦
بتعديل

جدول الر�سوم اخلا�سة باملهنيني امللحق
بقرار املجل�ص التنفيذي رقم )30( ل�سنة ٢011

ب�ساأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإ�سعاف يف اإمارة دبي
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�ساأن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )35( ل�سنة 2009 ب�ساأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )12( ل�سنة 2015 ب�ساأن موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )30( ل�سنة 2011 ب�ساأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإ�سعاف 
يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
ا�ستبدال اجلدول

املادة )1(
التنفيذي رقم )30(  املجل�ض  بقرار  املُلحق  باملهنيني رقم )2(  الر�سوم اخلا�سة  ُي�ستبدل بجدول 

ل�سنة 2011 امل�سار اإليه، اجلدول املُلحق بهذا القرار.
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الن�سر وال�سريان
املادة )٢(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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جدول رقم )٢(
بتحديد الر�سوم اخلا�سة باملهنيني

الر�سم )بالدرهم( نوع اخلدمة

تقييم طلب ترخي�ض مهني.

امتحان تريري و�سفوي للمهنيني )عادي(.

امتحان تريري و�سفوي للمهنيني )عاجل(.

ترخي�ض مزاولة مهنة �سائق �سيارة اإ�سعاف.

ترخي�ض مزاولة مهنة مر�سل طبي اأو فني طب طارئ.

ترخي�ض مزاولة مهنة فني طب طارئ متخ�س�ض.

مدرب  بحري/  اأو  جوي   / متقدم  طارئ  طب  فني  مهنة  مزاولة  ترخي�ض 

اإ�سعافات اأولية اأو متقدمة.

جتديد ترخي�ض مزاولة مهنة �سائق �سيارة اإ�سعاف.

جتديد ترخي�ض مزاولة مهنة مر�سل طبي اأو فني طب طارئ.

جتديد ترخي�ض مزاولة مهنة فني طب طارئ متخ�س�ض.

بحري/  اأو  جوي  متقدم/  طارئ  طب  فني  مهنة  مزاولة  ترخي�ض  جتديد 

مدرب اإ�سعافات اأولية اأو متقدمة.

ترخي�ض حمدود ملزاولة مهنة فني طب طارئ.

ترخي�ض حمدود ملزاولة مهنة فني طب طارئ متخ�س�ض.

ترخي�ض حمدود ملزاولة مهنة فني طب طارئ متقدم/ جوي اأو بحري. 

ترخي�ض موؤقت.

بدل فاقد للرتخي�ض.

تعديل بيانات الرتخي�ض.

اإ�سدار �سهادة ح�سن �سرية مهنية )عادي(.

اإ�سدار �سهادة ح�سن �سرية مهنية )عاجل(. 
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )10( ل�سنة ٢01٦
باعتماد

الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية القت�سادية 
__________

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

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

بـِ  بعد  فيما  اإليها  وُي�سار  القت�سادية،  التنمية  دائرة  ب�ساأن  ل�سنة 2008  القانون رقم )25(  وعلى 
»الدائرة«،

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

قررنا ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي

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

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )٢(

يكون ملدير عام الدائرة اإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك اعتماد 
مهام الوحدات التنظيمية امل�سمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب اأحكامه.

الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القرار.
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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�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 7 مــــــــــــــار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )11( ل�سنة ٢01٦
باعتماد 

الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية
__________

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

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

وعلى القانون رقم )3( ل�سنة 2012 ب�ساأن كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية وتعديالته، 
التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�ساأن   2012 ل�سنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته، 
بن  لكلية حممد  التنظيمي  الهيكل  باعتماد  ل�سنة 2014  التنفيذي رقم )41(  املجل�ض  قرار  وعلى 

را�سد لالإدارة احلكومية، 

قررنا ما يلي: 
اعتماد الهيكل التنظيمي 

املادة )1( 
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية املُلحق بهذا القرار.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )٢(

يكون للرئي�ض التنفيذي لكلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية اإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ 
التنظيمي  بالهيكل  امل�سمولة  التنظيمية  الوحدات  مهام  اعتماد  ذلك  يف  مبا  القرار،  هذا  اأحكام 

املُعتمد مبوجب اأحكامه.
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الإلغاءات 
املادة )3(

ُيلغى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )41( ل�سنة 2014 املُ�سار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر 
اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القرار.

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�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية
__________
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٢( ل�سنة ٢01٦
بتعيني 

املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة بيانات دبي
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )29( ل�سنة 2015 باإن�ساء مكتب مدينة دبي الذكية،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2016 باإن�ساء موؤ�س�سة بيانات دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )57( ل�سنة 2015 بتعيني م�ساعد ملدير عام مكتب مدينة دبي 

الذكية،

قررنا ما يلي:
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�سيد/ يون�ص عبدالعزيز احلاج حممود اآل نا�سر، م�ساعد مدير عام مكتب مدينة دبي 

الذكية، مديرًا تنفيذيًا ملوؤ�س�سة بيانات دبي، وذلك بالإ�سافة اإلى مهام وظيفته الأ�سلية.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

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

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

      
�سدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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