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املحتويات 

�شاحب ال�شمو حاكم دبي
قوانني

- قانون رقم )7( ل�صنة 2016 باإن�صاء جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية.
- قانون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�صاأن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�صائية يف حكومة دبي.

مرا�شيم
اإدارة  يف  لالبتكار  حممد  بن  حمدان  جائزة  باإن�صاء   2016 ل�صنة   )18( رقم  مر�صوم   -

امل�صاريع.
- مر�صوم رقم )20( ل�صنة 2016 بتعيني مدير عام دائرة الرقابة املالية.

والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد  جامعة  رئي�س  بتعيني   2016 ل�صنة   )22( رقم  مر�صوم   -
ال�صحية.

للطب  را�صد  بن  حممد  جامعة  اأمناء  جمل�س  بت�صكيل   2016 ل�صنة   )23( رقم  مر�صوم   -
والعلوم ال�صحية.

- مر�صوم رقم )24( ل�صنة 2016 بتعيني ع�صوين يف جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل.

قرارات
املواطنني  غري  متلك  مناطق  اإلى  الأرا�صي  بع�س  باإ�صافة   2016 ل�صنة   )8( رقم  قرار   -

للعقارات يف اإمارة دبي.
- قرار رقم )10( ل�صنة 2016 بت�صكيل جمل�س اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع.

ويل عهد دبي
- قرار رقم )2( ل�صنة 2016 باعتماد النظام الأ�صا�صي جلائزة حمدان بن حممد لالبتكار 

يف اإدارة امل�صاريع.
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املجل�ص التنفيذي
قرارات

دبي  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )20( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
للطريان املدين.

الوظيفية  املجموعات  جدول  بتعديل   2016 ل�صنة   )21( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
 2013 ل�صنة   )15( رقم  التنفيذي  املجل�س  بقرار  املُلحق  العمل  طبيعة  لعالوة  امل�صتحقة 

ب�صاأن تنظيم منح عالوة طبيعة العمل ملوظفي حكومة دبي.
التنمية  دائرة  عام  مدير  نائب  بتعيني   2016 ل�صنة   )22( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

القت�صادية.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )23( ل�صنة 2016 بتعيني م�صاعد مدير عام دائرة التنمية 

القت�صادية لقطاع ال�صيا�صات والدرا�صات القت�صادية.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )24( ل�صنة 2016 بتعيني املدير التنفيذي لقطاع الت�صجيل 

التجاري بدائرة التنمية القت�صادية.
ال�صوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  بتعيني  ل�صنة 2016  رقم )25(  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

ال�صرتاتيجية املوؤ�ص�صية بدائرة التنمية القت�صادية.
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  بتعيني   2016 ل�صنة   )26( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

الداخلية بدائرة التنمية القت�صادية.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )27( ل�صنة 2016 بتعيني املدير التنفيذي لقطاع احلوكمة 

والت�صريعات بدائرة التنمية القت�صادية.
الدعم  لقطاع  التنفيذي  املدير  بتعيني   2016 ل�صنة   )28( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

املوؤ�ص�صي بدائرة التنمية القت�صادية.
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  بتعيني   2016 ل�صنة   )29( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

التجارية وحماية امل�صتهلك بدائرة التنمية القت�صادية.
دبي  جمل�س  عام  اأمني  م�صاعد  بتعيني   2016 ل�صنة   )30( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

الريا�صي.
الن�صر  لقطاع  التنفيذي  املدير  بتعيني   2016 ل�صنة   )31( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

مبوؤ�ص�صة دبي لالإعالم.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )32( ل�صنة 2016 بتعيني املدير التنفيذي لقطاع ال�صرتاتيجية 
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واحلوكمة املوؤ�ص�صية يف هيئة الطرق واملوا�صالت.
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  اإعارة  ب�صاأن   2016 ل�صنة   )33( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -

املوا�صالت العامة بهيئة الطرق واملوا�صالت.

ت�شريعات اجلهات احلكومية
ال�شرطة والأمن العام

- القرار رقم )1( ل�صنة 2016 باإعادة ت�صكيل جلنة دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية.
للموارد  دبي  لعمل جلنة  الداخلية  الالئحة  اعتماد  ب�صاأن  ل�صنة 2016  رقم )2(  القرار   -

الب�صرية الع�صكرية.
- تنويه.
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قانون رقم )٧( ل�شنة 201٦
باإن�شاء

جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�صنة 2011 ب�صاأن مدينة دبي الطبية،
وبهدف دعم التعليم الأكادميي والبحث العلمي يف الطب واملجالت ال�صحية املختلفة،

ُن�شدر القانون التايل:
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�صّمى هذا القانون »قانون اإن�شاء جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية رقم )٧( 

ل�شنة 201٦«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �صياق الن�س على غري ذلك:

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

: مدينة دبي الطبية. املدينة 
: �صلطة املدينة. ال�صلطة 

: جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية. اجلامعة 
: رئي�س اجلامعة. الرئي�س 

: جمل�س اأمناء اجلامعة. املجل�س 
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: مدير اجلامعة. املدير 
: املجل�س العلمي للجامعة. املجل�س العلمي 

اإن�شاء اجلامعة
املادة )3(

والعلوم  للطب  را�شد  بن  »جامعة حممد  ُت�صمى  القانون جامعة،  هذا  الإمارة مبوجب  ُتن�صاأ يف 
ال�شحية«، باعتبارها موؤ�ص�صة خا�صة، تتمتع بال�صخ�صية العتبارية، وال�صتقالل املايل والإداري، 
والأهلية القانونية الالزمة ملبا�صرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق اأهدافها، ولها اأن ُتقا�صي 

وُتقا�صى بهذه ال�صفة، وُتلحق بال�صلطة.

مقر اجلامعة
املادة )4(

يكون مقر اجلامعة الرئي�س يف املدينة، ويجوز بقرار من املجل�س اإن�صاء فروع للجامعة داخل الدولة 
وخارجها.

جمالت اجلامعة وطبيعتها
املادة )٥(

تتاألف اجلامعة من عدد من الُكلِّيات، ومراكز البحث العلمي، واملكتبات التقليدية والإلكرتونية،  اأ-  
البكالوريو�س  درجة  لنيل  الأكادميية  براجمها  م  وُتقدِّ املُتخ�ص�صة،  التدريبية  واملعاهد 

واملاج�صتري والدكتوراه، وال�صهادات امِلهنّية، وبخا�صة يف جمال الطب والعلوم ال�صحية.
تتمتع اجلامعة بطبيعة خا�صة، تتمثل يف توفري التعليم الأكادميي يف الطب والعلوم ال�صحية،  ب-  
والتطوير املهني املرتبط بالقطاع ال�صحي، من خالل توفري برامج تعليمية ومعرفية وتدريبية 

متميزة ذات قيمة عالية.

اأهداف اجلامعة
املادة )٦(

تهدف اجلامعة اإلى حتقيق ما يلي:
والعلوم  الطب  جمال  يف  املتخ�ص�صة  الأكادميية  املجالت  يف  مرموقًا  مركزًا  الإمارة  جعل    -1
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ال�صحية.
الطبية  باملجالت  العلمي  التقدم  دعم  خالل  من  امل�صتدامة،  التنمية  حتقيق  يف  امل�صاهمة    -2

والعلوم ال�صحية.
رفد املجتمع بكوادر طبية و�صحية موؤهلة، قادرة على التعامل مع امل�صاكل ال�صحية املختلفة    -3

بكفاءة عالية.
توفري البيئة املنا�صبة للقيام بالأبحاث العلمية التي تنه�س بالقطاع ال�صحي يف املجتمع، من    -4

خالل التعليم والبحث العلمي والتطوير املهني امل�صتمر يف جمال الطب والعلوم ال�صحية.
حتقيق الريادة والتميز يف جمال الطب والعلوم ال�صحية حمليًا واإقليميًا ودوليًا.   -5

اخت�شا�شات اجلامعة
املادة )٧(

يكون للجامعة يف �صبيل حتقيق اأهدافها املهام وال�صالحيات التالية:
1-  اإن�صاء الكليات واملعاهد واملراكز البحثية املتخ�ص�صة.

اإعداد وتنفيذ الربامج الأكادميية املتخ�ص�صة واملتميزة يف الطب والعلوم ال�صحية، مبا يحقق    -2
جودة التعليم اجلامعي.

منح الدرجات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح الربامج الأكادميية املعتمدة.   -3
تب العلمية لأع�صاء الهيئة التدري�صية يف اجلامعة، اأو الذين يقومون باأبحاث معتمدة  منح الرُّ   -4

فيها، وفقًا للمعايري املعتمدة لديها يف هذا ال�صاأن.
توفري فر�س التطوير املهني امل�صتمر يف خمتلف املجالت املرتبطة بالطب والعلوم ال�صحية،    -5

على نحو يلبي احتياجات املجتمع من اخلدمات الطبية وال�صحية املختلفة.
ت�صجيع البحث العلمي مع الرتكيز على املجالت املرتبطة بالطب والعلوم ال�صحية.   -6

العامة  واجلهات  اجلامعات  مع  واملهنّية  والثقافية  العلمية  والروابط  العالقات  ودعم  توثيق    -7
والإقليمية  املحلية  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات  وامل�صت�صفيات  البحثية  واملراكز  واملعاهد  واخلا�صة 

والدولية، من خالل الدخول يف �صراكات معها.
تقدمي ال�صت�صارات واخلدمات الفنّية، والدرا�صات والأبحاث العلمية واملهنّية يف جمال الطب    -8

والعلوم ال�صحية.
الأكادميية  الربامج  تقدمي  يف  التعليمية  الو�صائل  اأف�صل  وتطبيق  التقنيات،  اأف�صل  تبني    -9

والدورات التدريبية للطلبة واملتعاملني مع اجلامعة.
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اإن�صاء واإدارة البنية التحتية الالزمة لتمكني اجلامعة من القيام مبهامها وحتقيق اأهدافها.   -10
اإ�صدار الن�صرات واملجالت العلمية املتخ�ص�صة يف املجالت الطبية والعلوم ال�صحية داخل    -11

الدولة وخارجها.
ال�صحية،  والعلوم  الطب  جمال  يف  املتخ�ص�صة  العمل  وور�س  والندوات  املوؤمترات  تنظيم    -12

وامل�صاركة بها.
اإ�صراك فئات املجتمع باأن�صطة اجلامعة املختلفة.  -13

اأي مهام اأو �صالحيات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف اجلامعة.  -14

الهيكل التنظيمي للجامعة
املادة )٨(

يتكّون الهيكل التنظيمي للجامعة مما يلي:
الرئي�س.   -1

جمل�س الأمناء.   -2
اجلهاز التنفيذي.   -3

املجل�س العلمي.   -4

تعيني الرئي�ص وحتديد اخت�شا�شاته
املادة )٩(

يكون للجامعة رئي�س، يتم تعيينه مبر�صوم ُي�صدره احلاكم. اأ-  
املهام  ذلك  �صبيل  يف  له  ويكون  اجلامعة،  �صوؤون  على  العام  الإ�صراف  الرئي�س  يتولى  ب-  

وال�صالحيات التالية:
اعتماد اخلطط الت�صغيلية والربامج املتعلقة بال�صيا�صة املعتمدة للجامعة.   -1

الهيئة  اأع�صاء  �صوؤون  نظام  ذلك  يف  مبا  للجامعة،  الداخلية  واللوائح  الأنظمة  اعتماد    -2
التدري�صية وموظفي اجلامعة.

اعتماد لوائح �صوؤون الطلبة، واأ�ص�س اختيارهم.   -3
اعتماد اأ�ص�س منح ال�صهادات والدرجات العلمية يف اجلامعة، وال�صهادات التدريبية.   -4

اعتماد جداول التقومي ال�صنوي للجامعة.   -5
اعتماد لوائح المتحانات يف اجلامعة.   -6
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حتديد الر�صوم اجلامعية، و�صوابط امِلَنح الدرا�صية، بناًء على تو�صية املدير.   -7
اعتماد اتفاقيات ال�صراكة والتعاون ومذكرات التفاهم مع اجلامعات واجلهات العامة    -8
واخلا�صة واملعاهد واملراكز البحثية وامل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات ال�صحية املحلية والإقليمية 

والدولية.
اأي مهام اأو �صالحيات اأخرى تكون ذات �صلة باأهداف اجلامعة.   -9

اأي من �صالحياته املن�صو�س عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة لنائب  للرئي�س تفوي�س  ج-  
رئي�س املجل�س اأو للمدير، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وحمّددًا.

جمل�ص اأمناء اجلامعة
املادة )10(

لهم  امل�صهود  الأع�صاء  للرئي�س، وعدد من  ونائٍب  رئي�س،  يتاألف من  اأمناء،  للجامعة جمل�س  يكون 
بالنزاهة والكفاءة، يتم تعيينهم مبر�صوم ُي�صِدره احلاكم ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد.

اجتماعات جمل�ص الأمناء
املادة )11(

اأو نائبه يف حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل �صنة،  يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�صه،  اأ- 
اأن  اأع�صائه على  اأغلبية  اإلى ذلك، وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�صور  وكلما دعت احلاجة 

يكون الرئي�س اأو نائبه من بينهم.
ُي�صدر املجل�س قراراته باأغلبية اأ�صوات الأع�صاء احلا�صرين، وعند ت�صاوي الأ�صوات ُيرّجح  ب-  
رئي�س  عليها  ُيوّقع  حما�صر  يف  املجل�س  قرارات  وُتدّون  الجتماع،  رئي�س  منه  الذي  اجلانب 

الجتماع والأع�صاء احلا�صرون.
والخت�صا�س  اخلربة  ذوي  من  ُمنا�صبًا  يراه  من  اجتماعاته  حل�صور  يدعو  اأن  للمجل�س  ج-  
لال�صتعانة بهم يف بحث امل�صائل املعرو�صة عليه، دون اأن يكون لهم �صوت معدود يف مداولت 

املجل�س.
د القرار  للمجل�س ت�صكيل جلان فرعّية وفرق عمل دائمة اأو موؤقتة ملعاونته يف اأداء مهامه، وُيحدِّ د-  

ال�صادر بت�صكيل اأي من تلك اللجان وفرق العمل مهامها و�صالحياتها ومدة عملها.
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اخت�شا�شات جمل�ص الأمناء
املادة )12(

يتولىاملجل�س املهام وال�صالحيات التالية:
اعتماد ال�صيا�صة العامة للجامعة، وخططها ال�صرتاتيجية.   -1

اعتماد الربامج الدرا�صية، واإن�صاء الكليات واملعاهد واملراكز املتخ�ص�صة يف اجلامعة.   -2
اعتماد م�صروع املوازنة ال�صنوية للجامعة، وح�صابها اخلتامي.   -3

اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة.   -4
اأن�صطة اجلامعة واإجنازاتها، والتوجيه مبا يراه منا�صبًا يف هذا  تقييم التقرير ال�صنوي عن    -5

ال�صاأن.
تعيني مدققي احل�صابات وال�صت�صاريني املتخ�ص�صني، وحتديد اأتعابهم.   -6

اأي مهام اأو �صالحيات اأخرى يتم تكليفه بها من ِقَبل الرئي�س.   -7

اجلهاز التنفيذي للجامعة
املادة )13(

التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  من  وعدد  والُعمداء  املدير  من  للجامعة  التنفيذي  اجلهاز  يتكّون  اأ-  
واملوظفني الإداريني واملاليني والفنيني.

يتم تعيني موظفي اجلهاز التنفيذي للجامعة، وحتديد �سروط ا�ستخدامهم وعزلهم وحقوقهم  ب-  
يعتمدها  التي  واللوائح  الأنظمة  مبوجب  بهم،  املتعلقة  الأخرى  الأمور  و�صائر  وواجباتهم 

الرئي�س يف هذا ال�صاأن.

تعيني املدير وحتديد اخت�شا�شاته
املادة )14(

يتم تعيني املدير بقرار من رئي�س ال�صلطة. اأ-  
هذا  به مبوجب  املنوطة  املهام  تنفيذ  ُيفّو�صه عن  من  اأو  الرئي�س  اأمام  م�صوؤوًل  املدير  يكون  ب-  

القانون والأنظمة واللوائح ال�صارية لدى اجلامعة.
يتولى املدير املهام وال�صالحيات التالية: ج-  

متابعة تنفيذ ما ي�صدر عن الرئي�س واملجل�س من قرارات.   -1
اقرتاح ال�صيا�صات واخلطط ال�صرتاتيجية والتطويرية والت�صغيلية للجامعة، واتخاذ ما    -2
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يلزم من اإجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.
اجلامعة  عمل  لتنظيم  الالزمة  والفنية  واملالية  الإدارية  واللوائح  الأنظمة  اإعداد    -3

واخلدمات التي تقدمها، ورفعها اإلى الرئي�س لعتمادها.
املجل�س  اإلى  ورفعهما  اخلتامي،  وح�صابها  للجامعة،  ال�صنوية  املوازنة  م�صروع  اإعداد    -4

لعتمادهما.
الإ�صراف على اجلهاز التنفيذي للجامعة، وعلى الأعمال والأن�صطة واخلدمات اليومية    -5

التي تقدمها.
الإ�صراف على تنفيذ امل�صاريع والربامج التي تدعمها اجلامعة.   -6

منح ال�صهادات التدريبية.   -7
اإعداد التقرير ال�صنوي حول اأن�صطة اجلامعة واإجنازاتها، ورفعه اإلى املجل�س.   -8

تقييم الأداء ال�صنوي املوؤ�ص�صي للجامعة ورفع التو�صيات الالزمة ب�صاأنه اإلى الرئي�س.   -9
اجلامعة  بني  املربمة  التفاهم  ومذكرات  التعاون  واتفاقيات  ال�صراكات  تنفيذ  10-  متابعة 
وامل�صت�صفيات  البحثية  واملراكز  واملعاهد  واخلا�صة  العامة  واجلهات  واجلامعات 

واملوؤ�ص�صات ال�صحية املحلّية والإقليمية والدولية.
11-  متثيل اجلامعة اأمام الغري.

12-  فتح واإدارة واإغالق احل�صابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها، وفقًا للوائح املالية 
املعتمدة لدى اجلامعة.

13-  ت�صكيل اللجان الدائمة واملوؤقتة وحتديد مهامها و�صالحياتها.
للوائح  وفقًا  الزائرين،  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  واملتخ�ص�صني  باخلرباء  14-  ال�صتعانة 

املعتمدة لدى اجلامعة يف هذا ال�صاأن.
15-  اأي مهام اأو �صالحيات اأخرى يتم تكليفه اأو تفوي�صه بها من الرئي�س اأو املجل�س.

ُعمداء الكليات
املادة )1٥(

يكون لكل كلية يف اجلامعة عميد، ُيعنّي بقرار من الرئي�س بناًء على تو�صية املدير. اأ-  
يتولى العميد الإ�صراف على النواحي الفنية والتعليمية والإدارية للكلية، مبا ل يتعار�س مع  ب-  
اأحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة ال�صارية يف اجلامعة، ويكون له يف �صبيل ذلك املهام 

وال�صالحيات التالية:
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للوائح  وفقًا  والإدارية،  الأكادميية  �صوؤونها  وتنظيم  للكلية،  العلمية  ال�صوؤون  اإدارة   -1
والقرارات املعتمدة يف هذا ال�صاأن.

الإ�صراف على البحث العلمي يف الكلية.  -2
الإ�صراف على اأع�صاء الهيئة التدري�صية.   -3

اإ�صدار القرارات الالزمة ل�صمان ح�صن �صري الدرا�صة بالكلية، مبا ل يتعار�س مع اللوائح    -4
والقرارات املعتمدة.

اأي مهام اأو �صالحيات اأخرى يتم تكليفه بها من املدير.   -5

املجل�ص العلمي
املادة )1٦(

ُي�صرف على اجلامعة من الناحية العلمية جمل�س ُي�صّمى »املجل�ص العلمي« برئا�صة املدير، وع�صوية 
اأع�صاء من  اأن يكون من بينهم  اإلى عدد من موظفي اجلامعة وغريهم، على  الُعمداء، بالإ�صافة 

الهيئة التدري�صية ي�صميهم املدير، ومُمثِّلنينْ اثنني عن ال�صلطة يتم ت�صميتهم من رئي�س ال�صلطة.

اخت�شا�شات املجل�ص العلمي
املادة )1٧(

يتولى املجل�س العلمي املهام وال�صالحيات التالية:
املجل�س  اإلى  ورفعها  اجلامعة،  لكليات  الأكادميية  واملقررات  والربامج  املناهج  اقرتاح   -1

لعتمادها.
اقرتاح اأ�ص�س قبول الطالب وتقييم اأدائهم الأكادميي والإجراءات املتعلقة بتاأديبهم ورفعها    -2

اإلى الرئي�س لعتمادها.
التو�صية بتعيني اأع�صاء هيئة التدري�س وروؤ�صاء الأق�صام واإنهاء خدماتهم.  -3

القرارات  واتخاذ  العلمية  وبحوثهم  الأكادميية  واأن�صطتهم  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  تقييم    -4
املنا�صبة ب�صاأنها.

للوائح  وفقًا  نتائجها،  ومناق�صة  عليها،  والإ�صراف  باجلامعة،  المتحانات  اإجراءات  تنظيم    -5
والقرارات املعتمدة يف هذا ال�صاأن.

الالزمة  اللجان  وت�صكيل  امل�صرفني،  وتعيني  الأكادميية،  الأطروحات  ت�صجيل  على  املوافقة    -6
ملناق�صتها، واإلغاء ت�صجيلها.
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اإن�صاء اأو دمج اأو اإلغاء الأق�صام العلمية داخل كليات اجلامعة واملعاهد واملراكز املتخ�ص�صة    -7
التابعة للجامعة.

اقرتاح جدول التقومي ال�صنوي للجامعة، ورفعه اإلى الرئي�س لعتماده.   -8
رفع التو�صيات الالزمة للرئي�س حول م�صتوى الأداء الأكادميي والتح�صيل العلمي يف اجلامعة.   -9

تقدمي امل�صورة للرئي�س وللمجل�س ب�صاأن امل�صائل الأكادميية املتعلقة باجلامعة.   -10

اجتماعات املجل�ص العلمي
املادة )1٨(

يجتمع املجل�س العلمي بدعوة من رئي�صه مرة واحدة على الأقل كل �صهر، وكلما دعت احلاجة  اأ-  
اإلى ذلك، وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�صور اأغلبية اأع�صائه، على اأن يكون رئي�س املجل�س 

العلمي من بينهم.
يتخذ املجل�س العلمي قراراته وتو�صياته باأغلبية اأ�صوات الأع�صاء احلا�صرين، وعند ت�صاوي  ب-  
الأ�صوات ُيرّجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س العلمي، وُتدّون قرارات املجل�س العلمي يف 

ع عليها رئي�س املجل�س العلمي والأع�صاء احلا�صرون.  حما�صر ُيوقِّ
للمجل�س العلمي اأن يدعو حل�صور اجتماعاته من يراه ُمنا�صبًا من ذوي اخلربة والخت�صا�س  ج-  
لال�صتعانة بهم يف بحث امل�صائل املعرو�صة عليه دون اأن يكون لهم �صوت معدود يف مداولت 

املجل�س العلمي.

املوارد املالية للجامعة
املادة )1٩(

تتكون املوارد املالية للجامعة مما يلي:
الدعم املخ�ص�س لها يف املُوازنة ال�صنوية لل�صلطة.   -1

الر�صوم الدرا�صية ور�صوم الأن�صطة واخلدمات التي تقدمها.   -2
الهبات والو�صايا والإعانات والأوقاف التي يقبلها رئي�س ال�صلطة.   -3

ال�شوؤون املالية للجامعة
املادة )20(

وفقًا  التجارية،  املحا�صبة  ومبادئ  اأ�صول  و�صجالتها  ح�صاباتها  تنظيم  يف  اجلامعة  ُتطبق  اأ-  
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للمعايري الدولية املعرتف بها يف هذا ال�صاأن.
تبداأ ال�صنة املالية للجامعة يف اليوم الأول من �صهر �صبتمرب وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني  ب-  
اأن تبداأ ال�صنة املالية الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل  من �صهر اأغ�صط�س من كل �صنة، على 

بهذا القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �صهر اأغ�صط�س من ال�صنة التالية.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )21(

ُي�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

الإلغاءات
املادة )22(

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

الن�شر وال�شريان
املادة )23(

ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قانون رقم )٨( ل�شنة 201٦
ب�شاأن

تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على قانون العقوبات ال�صادر بالقانون الحتادي رقم )3( ل�صنة 1987 وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون الحتادي رقم )35( ل�صنة 1992 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )22( ل�صنة 2015 ب�صاأن تنظيم ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف اإمارة 
دبي،

وعلى القانون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�صاأن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى املر�صوم رقم )23( ل�صنة 2014 ب�صاأن اللجنة العليا للت�صريعات يف اإمارة دبي،

ُن�شدر القانون التايل: 
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�صمى هذا القانون »قانون تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي رقم )٨( 

ل�شنة 201٦«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �صياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: حكومة دبي. احلكومة 

: اللجنة العليا للت�صريعات يف اإمارة دبي. اللجنة 
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واملجال�س،  العامة،  واملوؤ�ص�صات  والهيئات  احلكومية،  الدوائر  وت�صمل   : اجلهة احلكومية 
وال�صلطات وما يف حكمها، مبا يف ذلك ال�صلطات امل�صرفة على مناطق 

التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة، مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
: مدير عام اجلهة احلكومية، وي�صمل املدير التنفيذي والأمني العام لأي  املدير العام 

منها، ومن يف حكمه.
: ال�صخ�س الطبيعي الذي يتم منحه �صالحية �صبط الأفعال التي ُترتكب  ماأمور ال�صبط الق�صائي 

باملخالفة لأحكام الت�صريعات املحلية ال�صارية يف اإمارة دبي.
: ال�صخ�س الطبيعي وال�صخ�س العتباري. ال�صخ�س 

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذا القانون اإلى حتقيق ما يلي:
�صمان �صحة تطبيق الت�صريعات ال�صارية يف الإمارة.   -1

�صمان �صالمة الإجراءات املتخذة من قبل ماأمور ال�صبط الق�صائي.   -2
تعزيز ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف اإدارة املرافق العامة يف الإمارة.   -3

نطاق التطبيق
املادة )4(

ال�صركات  لدى  العاملني  وعلى  احلكومية  اجلهات  موظفي  على  القانون  هذا  اأحكام  ُتطبق  اأ-  
واملوؤ�ص�صات اخلا�صة الذين يتم منحهم �صفة ال�صبطية الق�صائية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ُي�صتثنى من اأحكام هذا القانون اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية واأفراد ال�صرطة ومن يف حكمهم. ب-  

ال�شلطة املخت�شة مبنح �شفة ال�شبطية الق�شائية
املادة )٥(

الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  واإلغاء  منح  اللجنة،  مع  وبالتن�صيق  العام  املدير  من  بقرار  يتم  اأ-  
اجلهات  هذه  معها  تتعاقد  التي  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  وموظفي  احلكومية  اجلهات  ملوظفي 
لإدارة اأي من املرافق العامة التي ُت�صرف على اإدارتها وت�صغيلها، وذلك ل�صبط الأفعال التي 

ُترتكب باملخالفة لأحكام الت�صريعات املحلية ال�صارية يف الإمارة.
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ُتن�صر القرارات ال�صادرة مبنح واإلغاء �صفة ال�صبطية الق�صائية وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من  ب-  
هذه املادة يف اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي.

�ضروط منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة )٦(

ُي�سرتط يف من يتم منحه �سفة ال�سبطية الق�سائية وفقًا لأحكام هذا القانون ما يلي: 
به  املنوط  بالت�سريع  ومت�سلة  ب�سبطها  املُكّلف  باملخالفات  متعلقة  وظيفته  اأعمال  تكون  اأن    -1

الرقابة على تطبيق اأحكامه.
الرقابة على تطبيق  به  الت�سريع املنوط  تتنا�سب مع  التي  املوؤهالت واخلربات  تتوّفر فيه  اأن    -2

اأحكامه، واأن تكون لديه القدرة على التثبت من التزام املخاطبني به.
اأن يكون ُمِلّمًا بالت�سريعات املنوط به الرقابة على تطبيقها اإملامًا تامًا.   -3

اأن يجتاز الدورات التدريبية املُقّررة.   -4
اأن ل يكون قد �صبق احلكم عليه بعقوبة يف جرمية خملة بال�صرف اأو الأمانة.   -5

قرار منح �شفة ال�شبطية الق�شائية
املادة )٧(

يجب اأن يت�صمن القرار ال�صادرعن املدير العام مبنح �صفة ال�صبطية الق�صائية وفقًا لأحكام املادة 
)5( من هذا القانون البيانات الأ�صا�صية التالية:

1-  ال�صم الكامل لل�صخ�س املمنوح له هذه ال�صفة.
امل�صمى الوظيفي لل�صخ�س املمنوح له هذه ال�صفة.  -2

اجلهة التي يعمل لديها اأو ل�صاحلها.   -3
الت�صريع املُكّلف ب�صبط الأفعال املخالفة لأحكامه.   -4

واجبات ماأمور ال�شبط الق�شائي
املادة )٨(

يجب على ماأمور ال�صبط الق�صائي اللتزام مبا يلي:
عند  فيه  عليها  املن�سو�ص  الإجراءات  ومراعاة  تطبيقه،  مراقبة  به  املنوط  الت�سريع  اأحكام    -1

قيامه مبهامه.
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هذا  عليهم  يفر�صها  التي  بالواجبات  بالت�صريع  املخاطبني  الأ�صخا�س  التزام  من  التحقق    -2
الت�صريع وعدم خمالفتهم لأحكامه.

لالأ�صول  وفقًا  بها،  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  وجمع  با�صتق�صائها  املُكّلف  املخالفات  �صبط    -3
املرعّية يف هذا ال�صاأن.

وفقًا  بوظيفته،  تت�صل  التي  املخالفات  �صاأن  يف  اإليه  ترد  التي  وال�صكاوى  التبليغات  تلّقي    -4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�صاأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   -5
حترير حم�صر �صبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبله.   -6

التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية واحليدة واملو�صوعية.   -7
اإبراز ما ُيثبت �صفته عند مبا�صرة املهام املنوطة به.   -8

عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�صائية لتحقيق م�صالح اأو منافع �صخ�صية.   -9
دها اجلهة احلكومية التي يتبع لها اأو اللجنة. اأي التزامات اأخرى حُتدِّ   -10

�شالحيات ماأمور ال�شبط الق�شائي
املادة )٩(

ملاأمور ال�صبط الق�صائي يف �صبيل قيامه باملهام املنوطة به ممار�صة ال�صالحيات التالية:
ال�صتعانة باأفراد ال�صرطة عند القت�صاء.   -1

ال�صتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   -2
�صماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�صهود.   -3

اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�صئلة وال�صتي�صاحات، ودخول الأماكن املُ�صّرح له بدخولها جلمع    -4
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

حم�شر �شبط املخالفة
املادة )10(

يجب اأن يت�صمن حم�صر �صبط املخالفة الذي يحرره ماأمور ال�صبط الق�صائي البيانات الأ�صا�صية 
التالية:

حتديد هوية مرتكب املخالفة.   -1
بيانات املخالفة املرتكبة.   -2
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الوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها، مع حتديد وقت اتخاذ الإجراء ومكان ح�صوله.   -3
توقيع مرتكب املخالفة اإذا مت تنظيم حم�صر ال�صبط بح�صوره، ويف حال رف�س التوقيع، يتم    -4

اإثبات ذلك يف املح�صر.
اإفادات ال�صهود واخُلرباء واملرُتجمني  اإن وجدوا  ُموّقع عليها من ِقَبِلهم.  -5

ا�صم ماأمور ال�صبط الق�صائي وتوقيعه.   -6
اأي بيانات اأخرى ين�س الت�صريع ذو العالقة على مراعاتها.   -7

التظلم
املادة )11(

لكل ذي م�صلحة التظلم خّطيًا لدى املدير العام من املخالفة املن�صوبة اإليه مبوجب حم�صر  اأ-  
ال�صبط املُنّظم بحقه، على اأن ُيقّدم هذا التظلم خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تبليغه 

بتلك املخالفة.
اإذا مت تنظيم حم�صر ال�صبط من قبل اأحد موظفي ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة التي تتعاقد  ب-  
معها اجلهة احلكومية لإدارة اأي مرفق من املرافق العامة، فيتم التظلم من هذا املح�صر لدى 

مدير عام اجلهة احلكومية املتعاقد معها.
ُيقدم التظلم املُ�صار اإليه يف الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة اإلى اجلهة احلكومية املعنّية  ج-  

ُم�صتماًل على البيانات الأ�صا�صية التالية:
ا�صم املتظلم، و�صفته، وعنوانه، وو�صيلة الت�صال به.   -1

ا�صم وعنوان اجلهة املتظلم �صدها.   -2
الأ�صباب التي ُبني عليها التظلم، معززة بامل�صتندات املوؤيدة.   -3

طلبات املتظلم.   -4
اأ�صماء ال�صهود الذين يعتمد املتظلم على �صهادتهم يف اإثبات تظلمه، اإن وجدوا.   -5

د-  يتم درا�صة التظلم والبت فيه من قبل اجلهة احلكومية املعنّية وفقًا لالآلية املُعتمدة لديها يف 
هذا ال�صاأن، ويكون القرار ال�صادر عنها يف التظلم نهائيًا وغري قابل للطعن فيه باأي طريق 

من طرق املراجعة الإدارية، مع احتفاظ املُتظّلم بحقه يف اللجوء اإلى الق�صاء.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )12(

ُي�صدر رئي�س اللجنة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 
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الإلغاءات
املادة )13(

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

الن�شر وال�شريان
املادة )14(

ُين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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مر�شوم رقم )1٨( ل�شنة 201٦
باإن�شاء 

جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�شاريع
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�صنة 2005 باإن�صاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن النظام املايل حلكومة دبي،

وعلى املر�صوم رقم )28( ل�صنة 2015 ب�صاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،

نر�شم ما يلي:
التعريفات 
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا املر�صوم، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �صياق الن�س على غري ذلك: 

: اإمارة دبي. الإمارة 
: هيئة الطرق واملوا�صالت. الهيئة 

: جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�صاريع. اجلائزة 
: �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم. راعي اجلائزة 

: جمل�س اأمناء اجلائزة. املجل�س 
: رئي�س املجل�س. الرئي�س 

: اأمني عام اجلائزة. الأمني العام 
: اأي عمل اأو ن�ساط ُمّدد املدة، ُيوؤّدي اإلى ابتكار منتج اأو خدمة، بهدف حتقيق تغيري  امل�سروع 

مفيد اأو اإيجاد قيمة ُم�صافة.
: جمموعة من امل�صاريع املرتبطة فيما بينها، التي يتم اإدارتها معًا لتحقيق الهدف  الربنامج 

املن�صود. 
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اإن�شاء اجلائزة
املادة )2(

ُتن�صاأ مبوجب هذا املر�صوم جائزة ُت�صّمى »جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�شاريع«، 
ُتدار وفقًا لأحكام هذا املر�صوم ونظامها الأ�صا�صي، وُتلحق بالهيئة.

مقر اجلائزة
املادة )3(

يكون مقر اجلائزة الرئي�س يف مدينة دبي، ويجوز بقرار من املجل�س فتح فروع لها داخل الإمارة 
وخارجها.

اأهداف اجلائزة
املادة )4(

تهدف اجلائزة اإلى حتقيق ما يلي:
تطوير امل�صاريع من خالل ابتكار حلول ذكية وُم�صتدامة.   -1

والإقليمي  املحلي  امل�صتوى  على  امل�صاريع  اإدارة  يف  املُتمّيزين  واملُبتكرين  املُبدعني  تكرمي    -2
والدويل.

ا�صتك�صاف وتقييم املمار�صات املُبتكرة يف اإدارة امل�صاريع، وال�صتفادة منها.   -3
توفري من�صة للم�صاركة بالأفكار املبتكرة وتبادل اخلربات املتميزة يف اإدارة امل�صاريع.    -4

تبادل املعرفة واخلربات يف جمال اإدارة امل�صاريع.   -5
ال�صتفادة من البتكارات املُتمّيزة يف جمال اإدارة امل�صاريع وتطبيقها.    -6

فئات اجلائزة
املادة )٥(

حُتّدد فئات اجلائزة وفقًا ملا يلي:
املدير املبتكر للم�صروع.   -1

املدير املبتكر يف مكتب اإدارة امل�صروع.   -2
الفريق املبتكر للم�صروع.   -3
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الفكرة املبتكرة يف اإدارة امل�صروع.   -4
الفكرة املبتكرة يف اإدارة الربنامج.   -5

الفكرة املبتكرة يف اإدارة امل�صاريع املتعددة، التي تهدف اإلى حتقيق هدف ا�صرتاتيجي واحد.   -6
دها املجل�س. اأي فئات اأخرى ُيحدِّ   -7

اخت�شا�شات راعي اجلائزة
املادة )٦(
يتولى راعي اجلائزة املهام وال�صالحيات التالية: اأ-  

اعتماد ال�صيا�صة العامة للجائزة وخططها ال�صرتاتيجية والتنفيذية.   -1
اعتماد النظام الأ�صا�صي للجائزة.   -2

اعتماد تر�صيحات الفائزين باجلائزة ح�صب فئاتها.   -3
منح اجلائزة.   -4

اعتماد املكافاآت ال�صنوية لأع�صاء املجل�س.  -5
الفقرة )اأ( من هذه  اأي من �صالحياته املن�صو�س عليها يف  يجوز لراعي اجلائزة تفوي�س  ب-  

املادة للرئي�س، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وحُمّددًا.

جمل�ص الأمناء
املادة )٧(

ل  الأع�صاء  للرئي�س وعدد من  ونائٍب  رئي�س  يتكون من  اأمناء،  اإدارة اجلائزة جمل�س  يتولى  اأ-  
يزيد عددهم على )5( خم�صة اأع�صاء، على اأن يكون من بينهم )3( ثالثة من الهيئة، يتم 

تعيينهم بقرار ُي�صدره راعي اجلائزة.
تكون مدة الع�صوية يف املجل�س )3( ثالث �صنوات قابلة للتجديد. ب-  

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س، اأو نائبه يف حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل )3( ثالثة  ج-  
اأع�صائه،  اأغلبية  اإلى ذلك، وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�صور  اأ�صهر، وُكّلما دعت احلاجة 
على اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من بينهم، وُي�صِدر املجل�س قراراته وتو�صياته باأغلبية اأ�صوات 

الأع�صاء احلا�صرين، وعند ت�صاوي الأ�صوات ُيرّجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
ُتدّون قرارات وتو�صيات املجل�س يف حما�صر ُيوّقع عليها رئي�س الجتماع والأع�صاء احلا�صرون. د-  
مُيار�س نائب الرئي�س مهام و�صالحيات الرئي�س يف حال غيابه اأو �صغور من�صبه لأي �صبب من  هـ- 
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الأ�صباب.

اخت�شا�شات املجل�ص
املادة )٨(

يتولى املجل�س مهمة الإ�صراف العام على اجلائزة، ويكون له يف �صبيل ذلك املهام وال�صالحّيات  اأ- 
التالية:

اإلى راعي  للجائزة وخططها ال�صرتاتيجية والتنفيذية، ورفعها  العامة  ال�صيا�صة  اإقرار    -1
اجلائزة لعتمادها.

الأهداف  �صوء  يف  للجائزة  التنفيذية  لالأعمال  واملرحلّية  ال�صنوية  اخلطط  اعتماد    -2
املُحّددِة لها.

توفري ال�ُصبل الالزمة لتمكني اجلائزة من القيام باأن�صطتها وحتقيق اأهدافها.   -3
اعتماد الأ�س�ص واملعايري وال�سروط واملتطلبات التي يتم على اأ�سا�سها اختيار الفائزين    -4

بفئات اجلائزة املختلفة.
اعتماد �سروط ا�ستحقاق اجلائزة.   -5

حجب اأي فئة من فئات اجلائزة عند عدم وجود مر�سحني لنيلها اأو عدم توفر �سروط    -6
ومتطلبات ا�صتحقاقها.

اعتماد الهيكل التنظيمي للجائزة واللوائح املتعلقة بتنظيم اأعمالها يف النواحي الإدارّية    -7
واملالّية والفّنية.

اإقرار تر�صيحات الفائزين باجلائزة ح�صب فئاتها، ورفعها اإلى راعي اجلائزة لعتمادها.  -8
حتديد الِقَيم املالّية لفئات اجلائزة.   -9

10-  الإ�صراف والتوجيه واملتابعة لالأن�صطة وامل�صائل املُّت�صلة باأهداف اجلائزة.
11-  رفع تقارير �صنوية اإلى راعي اجلائزة عن خمتلف الأن�صطة املتعلقة باجلائزة.

12-  ت�صكيل اللجان املتخ�ص�صة وفرق العمل الفرعية الدائمة واملوؤقتة وفق متطلبات اأن�صطة 
اجلائزة، وحتديد مهامها و�صالحياتها ومدة عملها.

13-  املُ�صادقة على التقرير ال�صنوي للجائزة الذي ُيِعّده الأمني العام.
اإبرام التفاقيات التي تخدم اأن�صطة اجلائزة واأهدافها.  -14

15-  قبول امِلَنح والِهبات والتربُّعات التي ُتقّدم خلدمة اأهداف اجلائزة.
16-  اأي مهام اأو �صالحّيات اأخرى تتعلق باأهداف اجلائزة يتم تكليفه بها من راعي اجلائزة.
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به مبوجب  املنوطة  ال�صالحيات  باأي من  العام  الأمني  اأو  اأع�صائه  اأي من  تفوي�س  للمجل�س  ب-  
الفقرة )اأ( من هذه املادة، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيًا وحُمّددًا.

اأمني عام اجلائزة
املادة )٩(

يكون للجائزة اأمني عام، يتم اختياره بقرار من راعي اجلائزة.  اأ-  
يتولى الأمني العام املهام وال�صالحيات التالية: ب-  

اإعداد ال�صيا�صة العامة للجائزة وخططها ال�صرتاتيجية والتنفيذية، ورفعها اإلى املجل�س    -1
لإقرارها.

املجل�س  اإلى  ورفعها  للجائزة،  التنفيذية  لالأعمال  واملرحلية  ال�صنوية  اخلطط  اقرتاح    -2
لعتمادها.

الفائزين  اختيار  اأ�سا�سها  يتم على  التي  واملتطلبات  وال�سروط  واملعايري  الأ�س�ص  اإعداد    -3
بفئات اجلائزة املختلفة، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها.

اقرتاح �سروط ا�ستحقاق اجلائزة، ورفعها اإلى املجل�ص لعتمادها.   -4
اإعداد الهيكل التنظيمي للجائزة، واللوائح املتعلقة بتنظيم اأعمالها يف النواحي الإدارية    -5

واملالية والفنية، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها.
الإ�صراف على فرز واإعداد طلبات الرت�ّصح للجائزة وعر�صها على املجل�س لإقرارها.   -6

اإعداد تقرير �صنوي �صامل عن اجلائزة، ورفعه اإلى املجل�س للُم�صادقة عليه.   -7
متثيل اجلائزة يف عالقتها مع الغري.   -8

متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س.   -9
10-  اأي مهام اأو �صالحيات اأخرى يتم تكليفه اأو تفوي�صه بها من املجل�س.

منح اجلائزة
املادة )10(

يتم منح اجلائزة بفئاتها املختلفة بقرار من راعي اجلائزة، ويتم الإعالن عن الفائزين بها خالل 
ده املجل�س يف هذا ال�صاأن.  اإقامة منتدى دبي العاملي لإدارة امل�صاريع، اأو اأي موعد اآخر ُيحدِّ
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ا�شتحقاق اجلائزة
املادة )11(

الذي  ال�سخ�ص  ا�ستحقاقها، ويجوز منحها لذات  تتوفر فيه �سروط ومتطلبات  ُتنح اجلائزة ملن 
�صبق اأن مت منحه اإياها عن اأي فكرة اأو م�صروع اآخر، �صواًء بذات املرتبة اأو مبرتبة اأعلى.

املوارد املالية للجائزة
املادة )12(

تتكّون املوارد املالية للجائزة مما يلي:
الدعم املخ�ص�س لها يف املوازنة ال�صنوية للهيئة.  -1

عائدات الت�صويق والرعاية.   -2
ر املجل�س قبولها. الهبات والتربعات وامِلنح التي ُيقرِّ   -3

اأي موارد اأخرى ُيقّرها راعي اجلائزة.   -4

تقدمي الدعم الإداري والفني
املادة )13(

تتولى الهيئة تقدمي الدعم الإداري والفّني للجائزة، والإ�صراف على تنظيم الحتفال الذي مُتنح 
خالله اجلائزة.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )14(

ُي�صدر راعي اجلائزة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�صوم.
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ال�شريان والن�شر
املادة )1٥(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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مر�شوم رقم )20( ل�شنة 201٦
بتعيني

مدير عام دائرة الرقابة املالية
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�صنة 2010ب�صاأن دائرة الرقابة املالية وتعديالته،
وعلى القانون رقم )8( ل�صنة 2013 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين العموم يف حكومة دبي،

نر�شم ما يلي:
تعيني املدير العام 

املادة )1(
ُيعنّي معايل/ عبداهلل حممد �شعيد غبا�ص، مديرًا عامًا لدائرة الرقابة املالية.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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مر�شوم رقم )22( ل�شنة 201٦
بتعيني

رئي�ص جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد  جامعة  باإن�صاء   2016 ل�صنة   )7( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
ال�صحية،

نر�شم ما يلي:
تعيني رئي�ص اجلامعة

املادة )1(
والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد  جلامعة  رئي�صًا  مكتوم،  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  ُيعنّي 

ال�صحية.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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مر�شوم رقم )23( ل�شنة 201٦
بت�شكيل

جمل�ص اأمناء جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد  جامعة  باإن�صاء   2016 ل�صنة   )7( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
ال�صحية،

نر�شم ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ال�شيخ  �شمو  برئا�صة  ال�صحية،  والعلوم  للطب  را�صد  بن  اأمناء جامعة حممد  ُي�صّكل جمل�س  اأ-  

اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، وع�صوية كل من:
نائبًا للرئي�س الدكتورة/ رجـــاء عـي�صـى القـــرق        -1

ع�صوًا معايل/ عبدالرحمن حممد العويـ�س       -2
ع�صوًا معايل/ حميـــد حممـــد القـطامـــي       -3
ع�صوًا ال�صيد/ عبداهلل عبدالرحمن ال�صيباين      -4
ع�صوًا الدكتور/ عبـداهلل حممــــد الكــــرم       -5
ع�صوًا الدكتور/ عامـــر اأحمـــد �صريـــف       -6
ع�صوًا الدكتور/ باتــريــــك جـــون�صــــون       -7
ع�صوًا الدكتور/ علـــوي ال�صيــــخ علــــي       -8

وذلك ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت مدة ع�صوية اأع�صاء جمل�س الأمناء املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومل  ب-  
يتم اإعادة ت�صكيل املجل�س، فاإنه ي�صتمر يف هذه احلالة اأع�صاء جمل�س الأمناء يف اأداء مهامهم 

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�صاء جدد بدًل عنهم.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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مر�شوم رقم )24( ل�شنة 201٦
بتعيني 

ع�شوين يف جمل�ص اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�صنة 2015 باإن�صاء متحف امل�صتقبل،
وعلى القانون رقم )6( ل�صنة 2016 ب�صاأن موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل،

وعلى املر�صوم رقم )27( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل،

نر�شم ما يلي:
تعيني الع�شوين

املادة )1(
مبوجب  املُ�صّكل  للم�صتقبل،  دبي  موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  يف  اأع�صاًء  اأ�صماوؤهم  التالية  من  كل  ُيعنّي 

املر�صوم رقم )27( ل�صنة 2015 املُ�صار اإليه:
معايل/ حميد حممد القطامي.    -1
الدكتور/ عبداهلل حممد الكرم.   -2

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار رقم )٨( ل�شنة 201٦
باإ�شافة

بع�ص الأرا�شي اإلى مناطق متلك غري املواطنني للعقارات يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )7( ل�صنة 2006 ب�صاأن الت�صجيل العقاري يف اإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )10( ل�صنة 2015 ب�صاأن موؤ�ص�صة مدينة دبي للطريان، وُي�صار اإليها فيما بعد بـ 

»املوؤ�ش�شة«، 
وعلى النظام رقم )3( ل�صنة 2006 ب�صاأن حتديد مناطق متلك غري املواطنني للعقارات يف اإمارة 

دبي وتعديالته، 

قررنا ما يلي: 
حق التملك والنتفاع والإجارة طويلة الأمد

املادة )1(
يجوز اأن يكت�صب غري مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة احلق يف التملك ملكية مطلقة غري 
مقيدة بزمن، وكذلك حق النتفاع وحق الإجارة ملدة ل تزيد على )99( �صنة، لالأرا�صي والوحدات 
العقارية الواقعة �صمن قطع الأرا�صي التالية، املبّينة حدودها وم�صاحتها باخلرائط املُلحقة بهذا 

القرار:
قطعة الأر�س رقم )205( الواقعة يف منطقة مدينة املطار )521(.   -1
قطعة الأر�س رقم )206( الواقعة يف منطقة مدينة املطار )521(.   -2
قطعة الأر�س رقم )207( الواقعة يف منطقة مدينة املطار )521(.   -3

الت�شرفات ال�شابقة
املادة )2(

تعترب �صحيحة كافة الت�صرفات التي قامت بها املوؤ�ص�صة قبل العمل باأحكام هذا القرار على قطع 
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الأرا�صي املُ�صار اإليها يف املادة )1( من هذا القرار.

ال�شريان والن�شر
املادة )3(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار رقم )10( ل�شنة 201٦
بت�شكيل

جمل�ص اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2013 باإن�صاء جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع، 
وُي�صار اإليها فيما بعد بـ »اجلائزة«،

وعلى املر�صوم رقم )28( ل�صنة 2015 ب�صاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم )6( ل�صنة 2013 بت�صكيل جمل�س اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع،

قررنا ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُي�صّكل جمل�س اأمناء اجلائزة برئا�صة معايل/ �شاحي خلفان متيم، وع�صوية كل من: اأ-  

نائبًا للرئي�س ال�صيد/ خمي�س مطر املزينة        -1
ع�صوًا ال�صيد/ اأحمد حممد بن حميدان       -2
ع�صوًا ال�صيد/ حممد �صعيد املري        -3
ع�صوًا ال�صيد/ اأحمد حمدان بن دملوك       -4
ع�صوًا الدكتور/ من�صور بن عبيد ال�صيخ       -5
ع�صوًا ممثل عن الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي      -6
ع�صوًا ممثل عن بلدية دبي         -7
ع�صوًا ممثل عن هيئة ال�صحة يف دبي       -8
ع�صوًا ممثل عن هيئة تنمية املجتمع يف دبي       -9
ع�صوًا 10-  ممثل عن هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية يف دبي   

وذلك ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد.

Issue 400 Pages.indd   40 7/10/16   9:12 AM



العدد )400( - ال�شنة )٥0( - ٩ �شوال  143٧هـ - املوافق 14 يوليو 201٦م 41 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

تتم ت�صمية ممثلي اجلهات املُ�صار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة من قبل م�صوؤويل تلك  ب-  
اجلهات.

اإذا انتهت مدة ع�صوية اأع�صاء جمل�س اأمناء اجلائزة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ج-  
ومل يتم اإعادة ت�صكيل املجل�س، فاإنه ي�صتمر يف هذه احلالة اأع�صاء جمل�س اأمناء اجلائزة يف 

اأداء مهامهم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�صاء جدد بدًل عنهم.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار رقم )2( ل�شنة 201٦
باعتماد

النظام الأ�شا�شي جلائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�شاريع
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     راعي اجلائزة

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�صنة 2005 باإن�صاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى املر�صوم رقم )18( ل�صنة 2016 باإن�صاء جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�صاريع،

قررنا ما يلي:
اعتماد النظام الأ�شا�شي

املادة )1(
ُيعتمد النظام الأ�صا�صي جلائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�صاريع املُلحق بهذا القرار.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

راعـــــي اجلـــــــائزة

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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النظام الأ�شا�شي جلائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�شاريع
__________

التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا النظام، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �صياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: هيئة الطرق واملوا�صالت. الهيئة 

: جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�صاريع. اجلائزة 
: �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم. راعي اجلائزة 

: النظام الأ�صا�صي للجائزة. النظام 
: جمل�س اأمناء اجلائزة. املجل�س 

: رئي�س املجل�س. الرئي�س 
: اأمني عام اجلائزة. الأمني العام 

لغة اجلائزة
املادة )2(

ره  تكون اللغة العربية هي اللغة الر�صمية للجائزة، ويجوز ا�صتخدام لغة اأجنبية بجانبها وفقًا ملا ُيقرِّ
املجل�س.

طلبات الرت�شح للجائزة
املادة )3(

ُتقّدم طلبات الرت�ّصح للجائزة يف املواعيد التي يعتمدها املجل�س. اأ-  
ُتقّدم طلبات الرت�ّصح للجائزة اإلى الهيئة على النموذج املُعّد لديها لهذا الغر�س، ومن خالل  ب-  

دها. الو�صائل التي حُتدِّ
اجلائزة،  لنيل  م  للُمتقدِّ الذاتية  ال�صرية  عن  خمت�صرة  نبذة  للجائزة  الرت�ّصح  بطلب  ُيرفق  ج-  
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وتقرير عن املُبادرات واملُقرتحات املُقّدمة من ِقبله يف اأي من فئات اجلائزة. 
حُتيل الهيئة طلبات الرت�ّصح للجائزة اإلى اللجنة الفنية ال�صت�صارية لدرا�صتها، ورفع التو�صيات  د-  

املُنا�صبة ب�صاأنها اإلى جلنة التحكيم.

اللجنة الفنية ال�شت�شارية
املادة )4(

من  تتاألف  ال�شت�شارية«،  الفنية  »اللجنة  ُت�صّمى  عنه جلنة  ي�صدر  بقرار  املجل�س  ل  ُي�صكِّ اأ-  
رئي�س ونائٍب للرئي�س وعدد من الأع�صاء ل يقل عددهم عن )3( ثالثة اأع�صاء. 

ُي�سرتط يف اأع�ساء اللجنة الفنية ال�ست�سارية ما يلي: ب-  
والإبداع  والتنمية  املعرفة  جمال  يف  والخت�صا�س  اخلربة  اأ�صحاب  من  يكونوا  اأن   -1

والبتكار.
اأن يكونوا من اأ�صحاب املوؤهالت العلمية يف فئات اجلائزة املختلفة.   -2

اأن يت�صفوا باحليادية وال�صفافية.   -3
اأن ل ينتمي اأي من اأع�صائها اأو مُيّثل اأي جهة من اجلهات املُر�ّصحة لنيل اجلائزة.   -4

دها املجل�ص. اأي �سروط اأخرى ُيحدِّ   -5

اخت�شا�شات اللجنة الفنية ال�شت�شارية
املادة )٥(

ُتناط باللجنة الفنية ال�ست�سارية املهام وال�سالحيات التالية:
مراجعة وو�سع معايري الرت�سيح للجائزة، وو�سع �سروط اختيار املَُحّكمني يف فئات اجلائزة.   -1

درا�صة طلبات الرت�ّصح للجائزة.   -2
اإعداد قائمة خُمت�صرة باملُر�ّصحني لنيل اجلائزة.   -3

بيان الإجراءات التي مت اتخاذها لختيار املُر�ّصحني، واملراحل التي مّرت بها عملية الختيار.   -4
اإحالة قائمة الرت�صيحات التي تت�صمن اأ�صماء املُر�ّصحني لنيل اجلائزة اإلى جلنة التحكيم.   -5

اأي مهام اأخرى ُيكّلفها املجل�س بها.   -6

جلنة التحكيم
املادة )٦(

ونائٍب  رئي�س  من  تتاألف  التحكيم«،  »جلنة  ُت�صّمى  جلنة  عنه  ي�صدر  بقرار  املجل�س  ل  ُي�صكِّ اأ-  
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للرئي�س وعدد من الأع�صاء ل يقل عددهم عن )5( خم�صة اأع�صاء.
ُي�سرتط يف اأع�ساء جلنة التحكيم، ذات ال�سروط املن�سو�ص عليها يف الفقرة )ب( من املادة  ب-  

)4( من النظام.

اخت�شا�شات جلنة التحكيم
املادة )٧(

ُتناط بلجنة التحكيم املهام وال�سالحيات التالية:
درا�صة قائمة الرت�صيحات املُحالة اإليها من اللجنة الفنية ال�صت�صارية.   -1

املُفا�صلة بني املُر�ّصحني لنيل اجلائزة، والتو�صية للمجل�س مبا تراه منا�صبًا ب�صاأنهم.   -2
مُبقا�سمة  والتو�سية  اجلائزة،  لنيل  املُوؤهلة  النقاط  يف  املت�ساوين  املُر�ّسحني  بني  املُفا�سلة    -3

اجلائزة بني املُ�صتِحّقني لها.
التو�صية للمجل�س بحجب اجلائزة ُكّليًا اأو ُجزئيًا اإذا راأت عدم انطباق معايري اجلائزة على    -4

املُتقّدمني لنيلها، ويكون قرار املجل�س يف هذا ال�صاأن ِنهائيًا.
�صني يف بع�س املجالت التي حتتاج اإلى خربات  التو�صية للمجل�س باختيار حُمّكمني ُمتخ�صّ   -5

حتكيمية خا�صة. 
اأي مهام اأخرى ُيكّلفها املجل�س بها.   -6

اجتماعات اللجان
املادة )٨(

اأغلبية  بح�صور  �صحيحة  التحكيم  وجلنة  ال�صت�صارية  الفنية  اللجنة  من  كل  اجتماعات  تكون 
الأع�صاء، على اأن يكون من بينهم رئي�س اللجنة اأو نائبه يف حال غيابه، وتّتخذ كل جلنة قراراتها 
وتو�صياتها باأغلبية اأ�صوات الأع�صاء احلا�صرين، وعند ت�صاوي الأ�صوات ُيرّجح اجلانب الذي منه 

رئي�س الجتماع.

طلب املعلومات والبيانات
املادة )٩(

يجوز للهيئة اأن تطلب من اأي جهة اأو من املُتقّدمني لنيل اجلائزة اأي معلومات اأو بيانات حُمّددة 
عنهم، اأو اأي م�صتندات اأو وثائق تتعلق بطلباتهم.
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اعتماد الفائزين باجلائزة
املادة )10(

يرفع الرئي�س قائمة باأ�صماء الفائزين باجلائزة اإلى راعي اجلائزة لعتمادها.

ت�شليم اجلائزة
املادة )11(

كان  اإذا  قانونًا  مُيّثُله  مِلن  اأو  طبيعيًا،  �صخ�صًا  كان  اإذا  �صخ�صيًا  بها  للفائز  اجلائزة  ُت�صّلم  اأ-  
�صخ�صًا اعتباريًا.

اإذا تعّذر على الفائز احل�صور ل�صتالم اجلائزة، لأي �صبب تقبله الهيئة، فاإنه يتم ت�صليمها اإلى  ب-  
من ينوب عنه اأ�صوًل.

يف حال ما اإذا كان الفائز باجلائزة ُمتوفى، فاإنه يتم ت�صليمها اإلى اأحد ورثته ال�صرعيني. ج-  
اإذا تخّلف الفائز عن ا�صتالم اجلائزة بدون عذر مقبول، فاإنه يكون للمجل�س اتخاذ ما يراه  د-  

منا�صبًا يف هذا ال�صاأن.
ت�صع الهيئة التعليمات اخلا�صة بطريقة منح اجلائزة والكيفية املنا�صبة لت�صليمها للفائزين  هـ-  

بها. 

ممتلكات اجلائزة
املادة )12(

ُتعترب جميع احلقوق الأدبية والعلمية املتعلقة باجلائزة ُملك للهيئة، ولي�س للرئي�س اأو نائب الرئي�س 
اأو اأع�صاء املجل�س اأو اللجان اأو العاملني باجلائزة اأو اأي �صخ�س اآخر اأي حق فيها.

تعديل النظام
املادة )13(

ل يجوز تعديل النظام اأو اإيقاف العمل به اإل بقرار من راعي اجلائزة.
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )20( ل�شنة 201٦
باعتماد

الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان املدين
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�صرية حلكومة دبي رقم )27( ل�صنة 2006 وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )19( ل�صنة 2010 ب�صاأن هيئة دبي للطريان املدين، 
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2011 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان 

املدين،
التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�صاأن   2012 ل�صنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:  
اعتماد الهيكل التنظيمي

املادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان املدين املُلحق بهذا القرار.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )2(

يكون ملدير عام هيئة دبي للطريان املدين اإ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا 
يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�صمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب اأحكامه.

الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2011 املُ�صار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر 

Issue 400 Pages.indd   47 7/10/16   9:12 AM



العدد )400( - ال�شنة )٥0( - ٩ �شوال  143٧هـ - املوافق 14 يوليو 201٦م 4٨ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

ال�شريان والن�شر
املادة )4(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )21( ل�شنة 201٦
بتعديل جدول

املجموعات الوظيفية امل�شتحقة لعالوة طبيعة العمل املُلحق
بقرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٥( ل�شنة 2013

ب�شاأن تنظيم منح عالوة طبيعة العمل ملوظفي حكومة دبي
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�صرية حلكومة دبي رقم )27( ل�صنة 2006 وتعديالته،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )15( ل�صنة 2013 ب�صاأن تنظيم منح عالوة طبيعة العمل ملوظفي 
حكومة دبي،

قررنا ما يلي:
ا�شتبدال اجلدول

املادة )1(
ُي�صتبدل بجدول حتديد املجموعات الوظيفية ون�صب عالوة طبيعة العمل واحلد الأق�صى ملقدارها 
بهذا  املُلحق  اإليه، اجلدول  املُ�صار  ل�صنة 2013  التنفيذي رقم )15(  املجل�س  بقرار  املُلحق  �صهريًا 

القرار.
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الن�شر وال�شريان
املادة )2(

ُين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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جدول
بتحديد املجموعات الوظيفية

ون�شب عالوة طبيعة العمل واحلد الأق�شى ملقدارها �شهريًا

احلد الأق�شى لقيمة 
ال�شتحقاق ال�شهري لعالوة 

طبيعة العمل )بالدرهم(

احلد الأق�شى للن�شبة املئوية 
لعالوة طبيعة العمل من 

الراتب الأ�شا�شي
املجموعة الوظيفية

املجموعة الأولى:

وت�صمل وظائف الأطباء املمار�صني.

املجموعة الثانية:

والتدقيق  واملراجعة  الرقابة  وظائف  وت�صمل 

املايل بدائرة الرقابة املالية.

املجموعة الثالثة:

وت�صمل وظائف العمل اجلنائي.

املجموعة الرابعة:

وت�صمل الوظائف التالية:

1- وظائف املهند�صني.

2- الوظائف القانونية.

3- وظائف التخطيط املايل والدرا�صات واإدارة 

ال�صتثمارات.

وت�صوية  اخلربة  باإدارة  اخلربة  وظائف   -4

املنازعات يف ديوان �صمو حاكم دبي.

5- وظائف التدقيق الداخلي بالدوائر.

وتطوير  اإدارة  يف  التخ�ص�صية  الوظائف   -6

املوارد الب�صرية.

25.000

25.000

25.000

10.000
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%100

%50
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وتقنية  نظم  يف  التخ�ص�صية  الوظائف   -7

املعلومات.

8- الوظائف الق�صائية املعاونة.

والتدريب  التدري�س  هيئات  اأع�صاء  وظائف   -9

باجلامعات والكليات واملعاهد.

املجموعة اخلام�شة:

وت�صمل الوظائف التالية:

1- وظائف املحا�صبني.

2- الوظائف الطبية امل�صاعدة.

3- وظائف التمري�س.

4- وظائف ال�صيدلة.

5- وظائف فنيي الطب الطارئ.

والبيئة  بال�صحة  املت�صل  التفتي�س  وظائف   -6

وال�صالمة العامة.

7- وظائف التفتي�س اجلمركي.

8- وظائف فح�س �صائقي املركبات.

9- وظائف التفتي�س على املواقف العامة.

10- الوظائف التخ�ص�صية يف جمال الإعالم.

املجموعة ال�شاد�شة:

الليلية  املناوبة  العاملني بنظام  وت�صمل املوظفني 

املنتظمة.

6000
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )22( ل�شنة 201٦
بتعيني

نائب مدير عام دائرة التنمية القت�شادية
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية القت�صادية،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القت�صادية،

قررنا ما يلي:
تعيني نائب املدير العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�شيد/ علي اإبراهيم حممد اإ�شماعيل، نائبًا ملدير عام دائرة التنمية القت�صادية، ومُينح 
درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2015 املُ�صار اإليه، والقرارات ال�صادرة 

مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )23( ل�شنة 201٦
بتعيني

م�شاعد مدير عام دائرة التنمية القت�شادية
لقطاع ال�شيا�شات والدرا�شات القت�شادية

__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية القت�صادية،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القت�صادية،

قررنا ما يلي:
تعيني م�شاعد املدير العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�شيد/ خالد اإبراهيم عبدالرحيم القا�شم، م�صاعدًا ملدير عام دائرة التنمية القت�صادية 
لقطاع ال�صيا�صات والدرا�صات القت�صادية، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم 

)2( ل�صنة 2015 املُ�صار اإليه، والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ

Issue 400 Pages.indd   57 7/10/16   9:12 AM



العدد )400( - ال�شنة )٥0( - ٩ �شوال  143٧هـ - املوافق 14 يوليو 201٦م ٥٨ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

قرار املجل�ص التنفيذي رقم )24( ل�شنة 201٦
بتعيني

املدير التنفيذي لقطاع الت�شجيل التجاري بدائرة التنمية القت�شادية
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية القت�صادية،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القت�صادية،

قررنا ما يلي:
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
التجاري  الت�صجيل  لقطاع  تنفيذيًا  مديرًا  بو�شهاب،  حمد  عبداهلل  حمد  عمر  ال�شيد/  ُيعنّي 
بدائرة التنمية القت�صادية، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2015 

املُ�صار اإليه، والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

Issue 400 Pages.indd   58 7/10/16   9:12 AM



العدد )400( - ال�شنة )٥0( - ٩ �شوال  143٧هـ - املوافق 14 يوليو 201٦م ٥٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٥( ل�شنة 201٦
بتعيني

املدير التنفيذي لقطاع ال�شوؤون ال�شرتاتيجية املوؤ�ش�شية
بدائرة التنمية القت�شادية

__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية القت�صادية،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القت�صادية،

قررنا ما يلي:
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
ال�صرتاتيجية  ال�صوؤون  لقطاع  تنفيذيًا  مديرًا  ال�شعدي،  �شاعل  عبداهلل  حممد  ال�شيد/  ُيعنّي 
املوؤ�ص�صية بدائرة التنمية القت�صادية، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( 

ل�صنة 2015 املُ�صار اإليه، والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٦( ل�شنة 201٦
بتعيني

املدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية بدائرة التنمية القت�شادية
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية القت�صادية،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القت�صادية،

قررنا ما يلي:
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شيد/ حممد هالل �شعيد �شيف مرو�شدي، مديرًا تنفيذيًا لقطاع الرقابة الداخلية بدائرة 
التنمية القت�صادية، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2015 املُ�صار 

اإليه، والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
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Issue 400 Pages.indd   63 7/10/16   9:12 AM



العدد )400( - ال�شنة )٥0( - ٩ �شوال  143٧هـ - املوافق 14 يوليو 201٦م ٦4 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٧( ل�شنة 201٦
بتعيني

املدير التنفيذي لقطاع احلوكمة والت�شريعات بدائرة التنمية 
القت�شادية

__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية القت�صادية،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القت�صادية،

قررنا ما يلي:
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شيد/ خالد ح�شن حممد مبا�شري، مديرًا تنفيذيًا لقطاع احلوكمة والت�صريعات بدائرة 
التنمية القت�صادية، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2015 املُ�صار 

اإليه، والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

Issue 400 Pages.indd   64 7/10/16   9:12 AM



العدد )400( - ال�شنة )٥0( - ٩ �شوال  143٧هـ - املوافق 14 يوليو 201٦م ٦٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٨( ل�شنة 201٦
بتعيني

املدير التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�ش�شي بدائرة التنمية القت�شادية
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية القت�صادية،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القت�صادية،

قررنا ما يلي:
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شيد/ عبداهلل ح�شن اأحمد ح�شن، مديرًا تنفيذيًا لقطاع الدعم املوؤ�ص�صي بدائرة التنمية 
القت�صادية، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2015 املُ�صار اإليه، 

والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٩( ل�شنة 201٦
بتعيني

املدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية امل�شتهلك
بدائرة التنمية القت�شادية

__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية القت�صادية،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
القت�صادية،

قررنا ما يلي:
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شيد/ حممد علي را�شد لوتاه، مديرًا تنفيذيًا لقطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك 
بدائرة التنمية القت�صادية، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2015 

املُ�صار اإليه، والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )30( ل�شنة 201٦
بتعيني

م�شاعد اأمني عام جمل�ص دبي الريا�شي
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )11( ل�صنة 2009 ب�صاأن جمل�س دبي الريا�صي،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني م�شاعد الأمني العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ نا�شر اأمان اآل رحمه، م�صاعدًا لأمني عام جمل�س دبي الريا�صي، ومُينح درجة مدير 

تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2015 املُ�صار اإليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )31( ل�شنة 201٦
بتعيني

املدير التنفيذي لقطاع الن�شر مبوؤ�ش�شة دبي لالإعالم
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )8( ل�صنة 2003 باإن�صاء موؤ�ص�صة دبي لالإعالم،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قرار رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة دبي لالإعالم باعتماد الهيكل التنظيمي للموؤ�ص�صة املوؤرخ يف 
27 مار�س 2013،

قررنا ما يلي: 
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
مبوؤ�ص�صة  الن�صر  لقطاع  تنفيذيًا  مديرًا  احلمادي،  اأحمد  عبداهلل  حممد  ال�شيد/اأحمد  ُيعنّي 
دبي لالإعالم، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2015 املُ�صار اإليه 

والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ

Issue 400 Pages.indd   73 7/10/16   9:12 AM



العدد )400( - ال�شنة )٥0( - ٩ �شوال  143٧هـ - املوافق 14 يوليو 201٦م ٧4 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

قرار املجل�ص التنفيذي رقم )32( ل�شنة 201٦
بتعيني

املدير التنفيذي لقطاع ال�شرتاتيجية واحلوكمة املوؤ�ش�شية
يف هيئة الطرق واملوا�شالت

__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )17( ل�صنة 2005 باإن�صاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�ص�صات  باإن�صاء   2006 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�صالت واعتماد هيكلها املوؤ�ص�صي والتنظيمي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
واحلوكمة  ال�صرتاتيجية  لقطاع  تنفيذيًا  مديرًا  اأبو�شهاب،  خليفة  حمد  نا�شر  ال�شيد/  ُيعنّي 
املوؤ�ص�صية يف هيئة الطرق واملوا�صالت، ومُينح درجة مدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( 

ل�صنة 2015 املُ�صار اإليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )33( ل�شنة 201٦
ب�شاأن

اإعارة املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف هيئة الطرق 
واملوا�شالت

__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )17( ل�صنة 2005 باإن�صاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�ص�صات  باإن�صاء   2006 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�صالت واعتماد هيكلها املوؤ�ص�صي والتنظيمي، 

الطرق  بهيئة  دبي  تاك�صي  موؤ�ص�صة  باإن�صاء   2007 ل�صنة   )20( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�صالت، 

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )38( ل�صنة 2013 ب�صاأن تعيني املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوا�صالت 
العامة بهيئة الطرق واملوا�صالت، 

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )1( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي: 
اإعارة املدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعار ال�شيد/ يو�شف حممد اآل علي، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوا�صالت العامة يف هيئة الطرق 
واملوا�صالت اإلى موؤ�ص�صة تاك�صي دبي للقيام مبهام مديرها التنفيذي ملدة �صنة واحدة ُتّدد تلقائيًا، 

على اأن تتحمل اجلهة املُعار اإليها راتبه وكافة م�صتحقاته الوظيفية.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 18 اأكتوبر 2015، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 4 رم�صان 1437هـ
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القرار رقم )1( ل�شنة 201٦
باإعادةت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�شكرية

__________

نائب رئي�ص ال�شرطة والأمن العام يف اإمارة دبي

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�صنة 2012 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للع�صكريني املحليني 
العاملني يف اإمارة دبي،

وعلى القرار رقم )3( ل�صنة 2008 وال�صادر من رئي�س ال�صرطة والأمن العام بدبي بتحديد الدوائر 
اخلا�صعة لأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2008 ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للع�صكريني املحليني 

العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )19( ل�صنة 2013 وال�صادر من رئي�س ال�صرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل 

التبعية التنظيمية للدوائر الع�صكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�صنة 2016 وال�صادر من رئي�س ال�صرطة والأمن العام بدبي ب�صاأن جلنة دبي 

للموارد الب�صرية الع�صكرية،
قررنا الآتي: 

املادة )1(
اإعادة ت�صكيل جلنة دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية من التالية ا�صماوؤهم:

ال�شفة الدائرة ال�شم الرتبة/ الدرجة

الرئي�س

نائب الرئي�س

ع�صو

ع�صو

القيادة العامة ل�صرطة دبي 

جهاز اأمن الدولة بدبي

اإدارة املعا�صات والتاأمينات 

الجتماعية للع�صكريني املحليني 

العاملني يف حكومة دبي

القيادة العامة ل�صرطة دبي

حممد �صعد ال�صريف

�صلطان حممد بن تويه

خالد اأحمد بن تركيه 

اأحمد حممد رفيع

لواء

لواء

عميد

عميد

1

2

3

4

م

Issue 400 Pages.indd   78 7/10/16   9:12 AM



العدد )400( - ال�شنة )٥0( - ٩ �شوال  143٧هـ - املوافق 14 يوليو 201٦م ٧٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

املادة )2(
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2016، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

الفريق/ �شاحي خلفان متيم 
نائب رئي�ص ال�شرطة والأمن العام يف اإمارة دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 1 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــق 25 �صعبان 1437هـ

ال�شفة الدائرة ال�شم الرتبة/ الدرجة

ع�صو

ع�صو

ع�صو

ع�صو

اأمني عام 

وع�صو

ع�صو

ع�صو

الإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون 

الأجانب بدبي

القيادة العامة ل�صرطة دبي

القيادة العامة ل�صرطة دبي

جهاز اأمن الدولة بدبي

القيادة العامة ل�صرطة دبي

الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي

القيادة العامة ل�صرطة دبي

عو�س حممد غامن العومي

خالد حممد عبداهلل را�صد

را�صد نا�صر را�صد عبداهلل

جابر حممد ال�صهالوي

اأحمد حممد يو�صف 

ال�صحي

علي ح�صن الأحمدي

ماجد جمعه نور حممد 

البلو�صي

عميد

مدير تنفيذي 

)اأ(

مقدم

مقدم

رائد

نقيب

مالزم

5

6

7

8

9

10

11

م
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القرار رقم )2( ل�شنة 201٦م 
ب�شاأن اعتماد الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شرية 

الع�شكرية
__________

نائب رئي�ص ال�شرطة والأمن العام يف اإمارة دبي

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�صنة 2012م ب�صاأن اإدارة املوارد الب�صرية للع�صكريني املحليني 
العاملني باإمارة دبي، 

وعلى القرار رقم )3( ل�صنة 2008م وال�صادر من رئي�س ال�صرطة والأمن العام بدبي ب�صاأن حتديد 
الدوائر اخلا�صعة لأحكام هذا القانون، 

باعتماد  بدبي  العام  والأمن  ال�صرطة  رئي�س  وال�صادر من  ل�صنة 2013م  رقم )19(  القرار  وعلى 
هيكل التبعية التنظيمية للدوائر الع�صكرية يف حكومة دبي،

وعلى القرار رقم )1( ل�صنة 2016م وال�صادر من رئي�س ال�صرطة والأمن العام بدبي ب�صاأن جلنة 
دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية،

ن�شدر الالئحة التالية: 
الت�شمية

املادة )1( 
ت�صمى هذه الالئحة »الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية«.

التعريفات 
املادة )2( 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذه الالئحة، املعاين املبينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �صياق الن�س على غري ذلك: 

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 
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: �صاحب ال�صمو حاكم دبي. احلاكم 
: رئي�س ال�صرطة والأمن العام يف اإمارة دبي. الرئي�س 

: نائب رئي�س ال�صرطة والأمن العام يف اإمارة دبي. نائب الرئي�س 
: جلنة دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية. اللجنة 

: رئي�س جلنة دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية. رئي�س اللجنة 
: نائب رئي�س جلنة دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية. نائب رئي�س اللجنة 

: اأمني عام جلنة دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية. الأمني العام 
: اأع�صاء جلنة دبي للموارد الب�صرية الع�صكرية. الأع�صاء 

للع�صكريني  الب�صرية  املوارد  اإدارة  ب�صاأن  2012م  ل�صنة   )6( رقم  القانون   : القانون 
املحليني العاملني باإمارة دبي اأو اأي قانون ي�صدر ُمعدًل له اأو يحل حمله.

امل�صار  القانون  لأحكام  واخلا�صعة  دبي  اإمارة  يف  املحلية  الع�صكرية  الدوائر   : الدوائر 
اإليه، بالإ�صافة اإلى اأي دائرة اأخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س. 

اأهداف الالئحة
املادة )3( 

تهدف هذه الالئحة لتنظيم عمل »جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�شكرية« والتي تخت�س بتطوير 
وتوحيد �صيا�صات واأحكام املوارد الب�صرية للدوائر الع�صكرية املحلية يف الإمارة.

ت�شكيل اللجنة 
املادة )4(

ُت�صكل اللجنة بقرار من الرئي�س اأو نائبه اأو من يفو�صانه، ويكون للجنة رئي�س ونائب واأمني عام    .1
وعدد من الأع�صاء من الدوائر من ذوي اخلربة والخت�صا�س يف جمالت املوارد الب�صرية.

تكون اللجنة تابعة فيما ت�صدره من قرارات للرئي�س ونائبه.   .2
يكون للجنة اأمني عام.   .3

يكون ت�صكيل اللجنة قائم ما مل ي�صدر ت�صكيل اآخر من الرئي�س.   .4
يجوز لرئي�س اللجنة ا�صتبدال بع�س الأع�صاء اإذا دعت احلاجة لذلك.   .5

يجوز للجنة ت�صكيل جلان فرعية دائمة اأو موؤقتة وفرق العمل ملعاونتها يف اأداء مهامها، على اأن    .6
ي�صكل يف قرار ت�صكيل اأيًا من تلك اللجان اأو فرق العمل اأ�صماء اأع�صائها ومهامها ومدة عملها.
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يجوز للجنة ال�صتعانة مبن تراه منا�صبًا من اخلرباء واملخت�صني يف الدوائر اأو من غريها.   .7

اخت�شا�شات اللجنة
املادة )٥(

تكون للجنة يف �صبيل حتقيق اأهداف هذه الالئحة، املهام وال�صالحيات التالية:
و�صع ال�صيا�صات واخلطط العامة لربامج املوارد الب�صرية الع�صكرية.   .1

مراجعة واقرتاح الت�صريعات املنظمة للموارد الب�صرية الع�صكرية.   .2
اقرتاح الأنظمة والقرارات والتوجيهات العامة املتعلقة مب�صائل املوارد الب�صرية الع�صكرية.   .3

مراجعة ودرا�صة اقرتاحات و�صكاوى الدوائر املتعلقة بق�صايا املوارد الب�صرية الع�صكرية.   .4
التن�صيق مع الدوائر لتف�صري اأي من اأحكام القانون.   .5

والمتيازات  والبدلت  والعالوات  والرواتب  الع�صكرية  الرتب  جلدول  الدورية  املراجعة    .6
الوظيفية املقررة مبوجب الت�صريعات ال�صارية بالتن�صيق والت�صاور مع الدوائر.

اإبداء الراأي ب�صاأن الهياكل التنظيمية امل�صتحدثة اأو املعدلة من قبل الدوائر.   .7
للعناية  الإمارة  املحليني يف  للع�صكريني  والتاأمينات الجتماعية  املعا�صات  اإدارة  التن�صيق مع    .8

ب�صوؤون املتقاعدين الع�صكريني، واإبداء الراأي يف الت�صريعات ال�صادرة بهذا ال�صاأن.
تفر�س  التي  التاأديبية  واجلزاءات  املنت�صبني  من  تقع  التي  الن�صباطية  املخالفات  حتديد    .9

عليهم.
التن�صيق مع دائرة املالية يف الإمارة فيما يت�صل مب�صروعات موازنة املوارد الب�صرية ال�صنوية    .10

للدوائر، واإ�صدار التوجيهات العامة املتعلقة مب�صائل �صرف هذه املوازنة.
املمار�صات  اأف�صل  حول  والدولية  والإقليمية  املحلية  الب�صرية  املوارد  هيئات  مع  التن�صيق    .11

واملقارنات املعيارية، واحللقات الدرا�صية، وور�س العمل، وال�صت�صارات وما �صابهها.
اإعداد البحوث واإ�صدار التو�صيات بعقد الدورات التدريبية يف جمال املوارد الب�صرية للكوادر    .12

الع�صكرية.
اإ�صدار الأنظمة التي ت�صاعد يف تطوير املوارد الب�صرية الع�صكرية يف الإمارة.   .13

اخت�شا�شات رئي�ص اللجنة
املادة )٦(

يناط برئي�ص اللجنة املهام وال�سالحيات التالية:
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الدعوة حل�صور الجتماعات العتيادية وال�صتثنائية، واعتماد جدول الأعمال.   .1
رئا�صة واإدارة الجتماعات ب�صكل ي�صمن تفعيل م�صاركة الأع�صاء يف اإبداء راأيهم باملو�صوعات    .2

التي تطرح عليهم وتقدمي اقرتاحاتهم وتو�صياتهم ب�صاأنها.
من  املعنية  الأطراف  وبني  بينهم  التوا�صل  وتفعيل  مبهامهم  الأع�صاء  قيام  على  الإ�صراف    .3

خارج اللجنة.
تكليف الأع�صاء باأداء اأية اأعمال يف اإطار حتقيق اللجنة لالأعمال املخت�صة بها.   .4

رفع تقارير دورية اإلى الرئي�س اأو نائبه حول اأن�صطة اللجنة ونتائج اأعمالها.   .5
اعتماد الهيكل التنظيمي واإ�صدار الأنظمة والقرارات املتعلقة بالعمل الإداري لالأمانة العامة    .6

للجنة.
اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س اأو نائبه.   .7

اخت�شا�شات نائب رئي�ص اللجنة
املادة )٧(

اأو  املن�صب  �صغور  وذلك يف حال  اللجنة  برئي�س  املوكلة  وال�صالحيات  املهام  الرئي�س  نائب  يتولى 
غيابه لأي �صبب من الأ�صباب.

اخت�شا�شات الأع�شاء
املادة )٨(

على ع�صو اللجنة اللتزام مبا يلي:
ح�صور الجتماعات، وعدم التغيب عنها اإل باإذن م�صبق اأو عذر مقبول.   .1

امل�صاركة الفعالة يف درا�صة املو�صوعات املدرجة يف جدول اأعمال اللجنة، واإبداء الراأي ب�صاأنها    .2
ب�صورة مو�صوعية وحمايدة.

اقرتاح عر�س اأي من املو�صوعات التي تقع �صمن اخت�صا�س اللجنة.   .3
اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س اللجنة اأو نائبه.   .4

اخت�شا�شات اأمني عام اللجنة
املادة )٩(

اأعمال اللجنة وعر�صه على رئي�س اللجنة لعتماده، ومن ثم تبليغه لالأع�صاء  اإعداد جدول    .1
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قبل موعد الجتماع بيومي عمل على الأقل.
توجيه الدعوات الالزمة لالأع�صاء ومن يتقرر ح�صوره من اخلرباء وال�صت�صاريني من الدوائر    .2

اأو من اجلهات احلكومية اأو من غريهم حل�صور اجتماعاتها.
حترير حما�صر اجتماعات اللجنة.   .3

متابعة تنفيذ قرارات وتو�صيات اجتماعات اللجنة واإجراء املخاطبات الالزمة ب�صاأنها.   .4
الإ�صراف على اإعداد املوازنة ال�صنوية للجنة ومتابعة تنفيذها.   .5

متابعة اأعمال اللجان الفرعية وفرق العمل امل�صكلة من قبل اللجنة.   .6
الإ�صراف على موظفي الأمانة العامة.   .7

وال�صالحيات  باملهام  القيام  من  اللجنة  لتمكني  امل�صاندة  والإدارية  الفنية  اخلدمات  توفري    .8
املنوطة بها، وتوفري املعلومات والبيانات التي تطلبها.

اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س اللجنة اأو نائبه.    .9

اجتماعات اللجنة
املادة )10(

1.  تتمع اللجنة بدعوة من رئي�صها اأو نائبه يف حال غيابه، وذلك مرة واحدة على الأقل كل 
�صهر، اأو كلما دعت احلاجة اإلى ذلك يف الزمان واملكان اللذين يحددهما رئي�س الجتماع.

تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�صور اأغلبية اأع�صائها، على اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من    .2
بينهم.

ت�صاوي  وعند  احلا�صرين،  الأع�صاء  اأ�صوات  باأغلبية  وتو�صياتها  قراراتها  اللجنة  ت�صدر    .3
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

تدون قرارات وتو�صيات ومناق�صات اللجنة يف حما�صر يوقع عليها رئي�س الجتماع والأع�صاء    .4
احلا�صرون.

حما�شر اجتماعات اللجنة
املادة )11(

عام  اأمني  وعلى  عنها،  ال�صادرة  والقرارات  التو�صيات  كافة  اللجنة  اجتماعات  حما�صر  تت�صمن 
اإر�صالها اإلى رئي�س اللجنة ونائبه والأع�صاء لإبداء اأية مالحظات ب�صاأنها، ويعترب حم�صر  اللجنة 
الجتماعات نهائيًا اإذا مل يبد اأي منهم اعرتا�صًا على م�صمونه اأو طلبًا لت�صحيحه خالل ثالثة اأيام 
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عمل من تاريخ ا�صتالمه للمح�صر، وتودع ن�صخة من املح�صر املعتمد لدى �صكرتارية اللجنة. 

التزامات الدوائر
املادة )12(

تلتزم الدوائر بتزويد اللجنة مبا يلي:
م�صاريعها املتعلقة باملوارد الب�صرية الع�صكرية.   .1

خطتها ال�صنوية املتعلقة بتطوير وتاأهيل مواردها الب�صرية الع�صكرية.   .2
هياكلها الوظيفية وحتديثات هذه الهياكل.   .3

الع�صكرية، وذلك خالل فرتة ل تاوز  الب�صرية  الأنظمة واللوائح الداخلية املتعلقة باملوارد    .4
�صهرًا واحدًا من تاريخ �صدورها.

التعاون مع اللجنة
املادة )13(

واملعلومات  والبيانات  الوثائق  بكافة  وتزويدها  اللجنة  مع  التام  بالتعاون  الدوائر  كافة  تلتزم 
والإح�صائيات والدرا�صات التي تطلبها وتراها لزمة لإجناز الأعمال املخت�صة بها.

املوارد املالية للجنة
املادة )14(

تتكون املوارد املالية مما يلي:
الدعم املقرر للجنة يف املوازنة العامة لالإمارة.   .1

اأية موارد اأخرى يقرها الرئي�س اأو نائبه.   .2

الأحكام اخلتامية
املادة )1٥(

للجنة اأن تنقل اأو تعري لأمانتها من تراه منا�صبًا من املنت�صبني الإداريني والقانونيني العاملني لدى 
الدوائر، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم املكت�صبة، وعلى الدوائر اللتزام بنقل املنت�صبني اأو اإعارتهم 

والذين حتددهم اللجنة لتمكينها من اإجناز الأعمال املخت�صة بها.
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املادة )1٦(
ت�صدر بقرار من نائب الرئي�س بناًء على اقرتاح اللجنة لئحة املكافاآت واحلوافز للجنة واللجان 
الدائمة واملوؤقتة وفرق العمل املنبثقة عنها واملتعاونني معها، وتتم مراجعتها ب�صكل دوري من قبل 

اللجنة.

ال�شريان والن�شر
املادة )1٧(

ُيعمل بهذه الالئحة اعتبارًا من الأول من يناير 2016، وُتن�صر يف اجلريدة الر�صمية.

الفريق/ �شاحي خلفان متيم 
نائب رئي�ص ال�شرطة والأمن العام يف اإمارة دبي 

�صدر يف دبي بتاريخ 1 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــق 25 �صعبان 1437هـ
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تنويــــه

يف   ،2013 دي�صمرب   15 بتاريخ  ال�صادر  الر�صمية،  اجلريدة  من   373 العدد  يف  طباعي  خطاأ  ورد 
املادة )7( من القانون رقم )11( ل�صنة 2013ب�صاأن ال�صمان ال�صحي يف اإمارة دبي، البند )3( من 
الفقرة )ب(، حيث وردت عبارة: )3- امل�صوؤولة عن اجلهات اإ�صراك امل�صتفيدين بال�صمان ال�صحي 
يف كل مرحلة( والعبارة ال�صحيحة هي: )3- اجلهات امل�صوؤولة عن اإ�صراك امل�صتفيدين بال�صمان 

ال�صحي يف كل مرحلة(.
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