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قانون رقم )5( ل�سنة 201٦
باإن�ساء

مركز »�إر�دة« للعالج و�لتاأهيل
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون االحت�دي رقم )9( ل�شنة 1976 يف �ش�أن االأحداث اجل�نحني وامل�شردين 
وتعديالته،

وعلى ق�نون العقوب�ت ال�ش�در ب�لق�نون االحت�دي رقم )3( ل�شنة 1987 وتعديالته،
وعلى ق�نون االإجراءات اجلزائية ال�ش�در ب�لق�نون االحت�دي رقم )35( ل�شنة 1992 وتعديالته،

العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  مك�فحة  ب�ش�أن   1995 ل�شنة   )14( رقم  االحت�دي  الق�نون  وعلى 
وتعديالته،

ُن�سدر �لقانون �لتايل:
��سم �لقانون

�ملادة )1(
ُي�شّمى هذا الق�نون »قانون �إن�ساء مركز »�إر�دة« للعالج و�لتاأهيل رقم )5( ل�سنة201٦«.

�لتعريفات 
�ملادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

: دولة االإم�رات العربية املتحدة. الدولة 
: اإم�رة دبي. االإم�رة 

: �شمو ويل عهد دبي. ويل العهد 
: مركز »اإرادة« للعالج والت�أهيل. املركز 
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: جمل�س اإدارة املركز. املجل�س 
: املدير التنفيذي للمركز. املدير التنفيذي 

: ال�شخ�س الطبيعي الذي يتم اإيداعه لدى املركز، اأو الذي يتقّدم للمركز من تلق�ء  املُنت�شب 
نف�شه لعالجه واإع�دة ت�أهيله من االإدم�ن وفقً� الأحك�م هذا الق�نون.

مع  الكيمي�ئية  املواد  بع�س  تف�عل  من  تن�ش�أ  التي  النف�شّية  اأو  الع�شوّية  احل�لة   : االإدم�ن 
رة اأو املُوؤثرات العقلية اأو الكحولية ب�شكل  ج�شم االإن�ش�ن نتيجة تع�طيه املواد املُخدِّ
م�شتمر مم� قد ُي�شبِّب خطرًا على �شحته اجل�شدّية والنف�شّية، ويجعله غري ق�در 
على اال�شتغن�ء عنه�، ويرغب ب�حل�شول عليه� ب�أي و�شيلة ممكنة حتى ولو ك�نت 

غري م�شروعة.

�إن�ساء �ملركز
�ملادة )3(

يتمّتع  و�لتاأهيل«  للعالج  »�إر�دة«  »مركز  ُي�شّمى  مركز  الق�نون  هذا  مبوجب  االإم�رة  يف  ُين�ش�أ 
الق�نونّية الالزمة ملب��شرة االأعم�ل  ب�ل�شخ�شية االعتب�رية، واال�شتقالل امل�يل واالإداري، واالأهلّية 

والت�شّرف�ت التي تكفل حتقيق اأهدافه. 

مقر �ملركز
�ملادة )4(

يكون املقر الرئي�س للمركز يف مدينة دبي، ويجوز بقرار من املجل�س اإن�ش�ء فروع ومك�تب للمركز 
داخل االإم�رة وخ�رجه�.  

�أهد�ف �ملركز
�ملادة )5(

يهدف املركز اإلى حتقيق م� يلي:
الوق�ئية  الو�ش�ئل  اأحدث  ب��شتخدام  وعالجه  �شوره،  مبختلف  واالإدم�ن  التع�طي  مك�فحة    -1

والعالجية.
املتع�طني  اإخ�ش�ع  لغ�ي�ت  للمركز،  لالنت�ش�ب  اأ�شرهم  واأفراد  واملدمنني  املتع�طني  ت�شجيع    -2

واملدمنني لربامج العالج واإع�دة الت�أهيل.
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واالإدم�ن  التع�طي  مك�فحة  جم�ل  يف  واالإم�رة  للدولة  الع�مة  وال�شي��ش�ت  التوّجه�ت  دعم    -3
والوق�ية منهم�.

مواجهتهم�،  وكيفية  واآث�رهم�ال�شلبية،  واالإدم�ن  التع�طي  مبخ�طر  املجتمعي  الوعي  زي�دة    -4
واأهمية حم�ربتهم�، بك�فة الو�ش�ئل املمكنة.

احلف�ظ على �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع، وحت�شينه وحم�يته من ال�شلوكي�ت ال�ش�رة.   -5

�خت�سا�سات �ملركز
�ملادة )٦(

يكون للمركز يف �شبيل حتقيق اأهدافه، امله�م وال�شالحي�ت الت�لية:
اخلطط  وو�شع  واالإدم�ن،  التع�طي  من  الت�أهيل  واإع�دة  ب�لعالج  اخل��شة  ال�شي��ش�ت  ر�شم    -1

اال�شرتاتيجية الالزمة لتنفيذه�.
توفري وتطوير برامج متخ�ش�شة يف جم�ل العالج واإع�دة الت�أهيل من التع�طي واالإدم�ن وفق    -2

اأف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية املطبقة يف هذا ال�ش�أن.
تقدمي خدم�ت العالج واإع�دة الت�أهيل من التع�طي واالإدم�ن للمنت�شبني، والعمل على دجمهم    -3
وتدريبهم  وحم�يتهم  لرع�يتهم  متك�ملة  برامج  و�شع  خالل  من  تع�فيهم،  بعد  املجتمع  يف 

ومتكينهم.
توفري بيئة �شحية ومالئمة للمنت�شبني.   -4

الدولة  داخل  واالإدم�ن  التع�طي  بعالج  املتخ�ش�شة  املراكز  يف  للعالج  املنت�شبني  اإيف�د    -5
وخارجها، يف الأحوال التي ت�شتدعي ذلك، وفقًا للأنظمة املعتمدة يف املركز.

التن�شيق مع اجله�ت املحلية واالإقليمية والدولية ذات االخت�ش��س يف كل م� يتعلق مبج�ل عمل    -6
املركز.

اإعداد وت�أهيل كوادر وطنية متخ�ش�شة يف جم�ل العالج واإع�دة الت�أهيل والوق�ية من التع�طي    -7
واالإدم�ن.

اإعداد الدرا�ش�ت والبحوث املتخ�ش�شة يف جم�ل العالج واإع�دة الت�أهيل من التع�طي واالإدم�ن    -8
واال�شتف�دة من خمرج�ته� يف حتقيق اأهداف املركز.

العمل،  وور�ش  التدريبية  والربامج  والدورات  واملوؤمترات  الندوات  يف  امل�شاركة  اأو  تنظيم    -9
واإ�شدار املطبوع�ت واملن�شورات التي ت�ش�هم يف حتقيق اأهداف املركز.

التن�شيق مع املوؤ�ش�ش�ت االإعالمية واجله�ت املعنّية مبك�فحة التع�طي واالإدم�ن لتنفيذ الربامج   -10
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التوعوية والوق�ئية وكل م� ي�ش�هم يف حتقيق اأهداف املركز.
تنظيم الربامج والأعمال التطوعية يف جمال مكافحة التعاطي والإدمان.   -11

والدولية  واالإقليمية  املحلية  واملوؤ�ش�ش�ت  اجله�ت  مع  الالزمة  والتع�قدات  ال�شراك�ت  عقد    -12
لتحقيق اأهداف املركز.

اقرتاح ومراجعة الت�شريع�ت املتعلقة ب�لعالج واإع�دة الت�أهيل من التع�طي واالإدم�ن.   -13
الطبية  والك�شوف�ت  التق�رير  من  االأ�شلية  الن�شخ  حلفظ  ب�ملنت�شبني،  خ��س  �شجل  اإن�ش�ء    -14

اخل��شة بهم.
دعم اأُ�شر املنت�شبني وت�شجيعهم وزي�دة الوعي لديهم ب�شرورة عالج واإع�دة ت�أهيل ذويهم من    -15

التع�طي واالإدم�ن.
اأي مه�م اأو اخت�ش��ش�ت اأخرى تكون الزمه لتحقيق اأهداف املركز.   -16

جمل�ص �لإد�رة
�ملادة )7(

ذوي  من  االأع�ش�ء  من  وعدد  للرئي�س  ون�ئٍب  رئي�س  من  يت�ألف  اإدارة  جمل�س  للمركز  يكون  اأ-  
اخلربة واالخت�ش��س يتم تعيينهم بقرار من ويل العهد ملدة ثالث �شنوات ق�بلة للتمديد.

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�شه، اأو ن�ئبه يف ح�ل غي�به، مرة واحدة على االأقل كل �شهرين،  ب-  
اأن  اأع�ش�ئه على  اأغلبية  اإلى ذلك، وتكون اجتم�ع�ته �شحيحة بح�شور  وكلم� دعت احل�جة 

يكون رئي�س املجل�س اأو ن�ئبه من بينهم. 
يّتخذ املجل�س قراراته وتو�شي�ته ب�أغلبية اأ�شوات االأع�ش�ء احل��شرين، وعند ت�ش�وي االأ�شوات  ج-  
عليه�  ُيوّقع  حم��شر  يف  املجل�س  قرارات  وُتدّون  االجتم�ع،  رئي�س  منه  الذي  اجل�نب  ُيرّجح 

رئي�س االجتم�ع واالأع�ش�ء احل��شرون.
ر يتم تعيينه من قبل رئي�س املجل�س، يتولى مهمة توجيه الدعوة الأع�ش�ء  يكون للمجل�س ُمقرِّ د-  
ومت�بعة  اجتم�ع�ته،  اأعم�له، وحترير حم��شر  واإعداد جداول  اجتم�ع�ته،  املجل�س حل�شور 

تنفيذ قراراته وتو�شي�ته، واأي مه�م اأخرى يتم تكليفه به� من رئي�س املجل�س.
حل�شور  واملخت�شني  واال�شت�ش�ريني  اخلرباء  من  من��شبً�  يراه  مبن  اال�شتع�نة  للمجل�س  هـ-  

اجتم�ع�ته، دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف مداوالت املجل�س.
وُيحّدد  مه�مه،  اأداء  يف  ملع�ونته  موؤقتة  اأو  دائمة  عمل  وفرق  فرعية  جل�ن  ت�شكيل  للمجل�س  و-  
اأو فرق العمل مه�مه� و�شالحي�ته�  اللج�ن  اأي من تلك  املجل�س يف القرار ال�ش�در بت�شكيل 

ومدة عمله�.
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ُي�ر�س ن�ئب رئي�س املجل�س مه�م و�شالحي�ت الرئي�س يف ح�ل غي�به اأو �شغور من�شبه. ز-  

�خت�سا�سات �ملجل�ص
�ملادة )٨(

املجل�س هو ال�شلطة العلي� للمركز، ويتولى االإ�شراف الع�م على حتقيق املركز الأهدافه ومم�ر�شة  اأ-  
مه�مه و�شالحي�ته وت�شيري �شوؤونه، ويكون للمجل�س يف �شبيل ذلك امله�م وال�شالحي�ت الت�لية:
والت�شغيلية  والتطويرية  اال�شرتاتيجية  وخططه  للمركز،  الع�مة  ال�شي��شة  اعتم�د    -1

واالإ�شراف على تنفيذه�.
اعتم�د اخلدم�ت واالأعم�ل وامل�ش�ريع واالأن�شطة التي ينوي املركز القي�م به�.  -2

من  اأو  املنت�شبني  مع  التع�مل  يف  املخت�شني  املركز  موظفي  و�شالحي�ت  مه�م  اعتم�د    -3
يتقرر اإيداعهم لدى املركز وفقً� الأحك�م هذا الق�نون والقرارات ال�ش�درة مبوجبه.

اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.   -4
اعتماد القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي الإدارية واملالية والفنية    -5

والتع�قدية و�شوؤون املوارد الب�شرية.
العهد  ويل  اإلى  ورفعهم�  اخلت�مية،  وح�ش�ب�ته  للمركز  ال�شنوية  املوازنة  م�شروع  اإقرار    -6

العتم�دهم�.
مه� املركز، ورفعه� اإلى ويل العهد العتم�ده�. اإقرار الر�شوم وبدل اخلدم�ت التي ُيقدِّ   -7

تقييم ومت�بعة اأداء اجله�ز التنفيذي للمركز، والتحقق من اأدائه للمه�م املُكّلف به� وفقً�    -8
للأنظمة املعتمدة يف املركز.

9-  درا�شة التق�رير املتعلقة ب�شري العمل يف املركز، واتخ�ذ القرارات املن��شبة ب�ش�أنه�.
10-  اأي مه�م اأو �شالحي�ت اأخرى يتم تكليفه به� من ويل العهد.

للجنة  امل�دة  )اأ( من هذه  الفقرة  املن�شو�س عليه� يف  اأي من �شالحي�ته  تفوي�س  للمجل�س  ب-  
مكونة من بع�س اأع�ش�ء املجل�س، اأو الأي من اأع�ش�ئه، اأو املدير التنفيذي، على اأن يكون هذا 

دًا. التفوي�س خّطيً� وحُمدَّ

�جلهاز �لتنفيذي للمركز
�ملادة )٩(

�ئيني واملوظفني  يتكون اجله�ز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من االأطب�ء واالأِخ�شّ اأ-  
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االإداريني وامل�ليني والفنيني.
تتحدد حقوق وواجب�ت موظفي املركز والقواعد املتعلقة بكيفية اختي�رهم وتعيينهم مبوجب  ب-  

نظام خا�ش ب�شوؤون املوارد الب�شرية يعتمده املجل�ش لهذه الغاية.
ي�شري على موظفي املركز بت�ريخ العمل بهذا الق�نون اأحك�م عقود العمل املربمة معهم، وذلك  ج-  

اإلى حني اعتماد نظام �شوؤون املوارد الب�شرية املُ�شار اإليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة.

�ملدير �لتنفيذي
�ملادة )10(

يكون للمركز مدير تنفيذي ُيعنّي بقرار من ويل العهد بن�ًء على تو�شية املجل�س. اأ-  
به مبقت�شى  املنوطة  امله�م  تنفيذ  عن  املجل�س  اأم�م  مب��شرة  م�شوؤواًل  التنفيذي  املدير  يكون  ب-  

اأحك�م هذا الق�نون والقرارات ال�ش�درة مبوجبه وم� يتم تكليفه به من املجل�س.

�خت�سا�سات �ملدير �لتنفيذي
�ملادة )11(

يتولى املدير التنفيذي امله�م وال�شالحي�ت الت�لية:
اقرتاح ال�شي��شة الع�مة، واخلطط اال�شرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية للمركز، ورفعه� اإلى    -1

املجل�س العتم�ده�، ومت�بعة تنفيذه�.
ح درجة  مت�بعة تنفيذ القرارات ال�ش�درة عن املجل�س، ورفع تق�رير دورية اإلى املجل�س ُتو�شّ   -2

تنفيذه�.
املجل�س  على  وعر�شه�  م�ش�ريع،  من  به�  يت�شل  وم�  املركز  عمل  وبرامج  خطط  اإعداد    -3

العتم�ده�.
اإعداد الهيكل التنظيمي للمركز، وعر�شه على املجل�ش لعتماده.   -4

والتعاقدية  والفنية  واملالية  الإدارية  النواحي  يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة  القرارات  اقرتاح    -5
ملوظفي  الب�شرية  املوارد  �شوؤون  نظام  ذلك  يف  مبا  املجل�ش لعتمادها،  اإلى  ورفعها  للمركز، 

املركز.
اإعداد م�شروع املوازنة ال�شنوية للمركز وح�ش�به اخلت�مي، ورفعهم� اإلى املجل�س الإقرارهم�.   -6

االإ�شراف على موظفي املركز وعلى االأعم�ل واالأن�شطة واخلدم�ت التي ُيقّدمه�.   -7
رفع تق�رير دورية اإلى املجل�س ب�ش�أن اأداء املركز و�شري العمل فيه واإجن�زات اجله�ز التنفيذي    -8
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للمركز، لدرا�شته� واتخ�ذ القرارات املن��شبة ب�ش�أنه�.
اقرتاح الر�شوم وبدل اخلدم�ت التي يقدمه� املركز، ورفعه� اإلى املجل�س الإقراره�.   -9

يكون  التي  التف�هم  ومذكرات  واالتف�قي�ت  العقود  على  والتوقيع  الغري،  اأم�م  املركز  متثيل    -10
املركز طرفً� فيه�، وفقً� لل�شالحي�ت املمنوحة له من املجل�س يف هذا ال�ش�أن.

اال�شتع�نة ب�خلرباء واملخت�شني وحتديد و�شرف اأتع�بهم وفقً� للوائح املعتمدة لدى املركز يف    -11
هذا ال�ش�أن.

اأي مه�م اأخرى يتم تكليفه اأو تفوي�شه به� من املجل�س.   -12

خدمات �ملركز
�ملادة )12(

ُيوّفر املركز خدم�ت العالج واإع�دة الت�أهيل من التع�طي واالإدم�ن ملواطني الدولة، من الذكور  اأ-  
بن�ًء على  اإيداعهم لدى املركز  يتم  اأو  اأنف�شهم،  تلق�ء  للمركز من  يتقّدمون  الذين  واالإن�ث، 
لل�شي��ش�ت  وفقً�  ُكّله  وذلك  املخت�شة،  الق�ش�ئية  اجله�ت  قبل  من  اأو  اأ�شرهم،  اأفراد  طلب 

واللوائح والأنظمة املعتمدة لدى املركز يف هذا ال�شاأن.
يجوز للمركز تقدمي خدماته لغري مواطني الدولة وفقًا لل�شروط والإجراءات التي يعتمدها  ب-  

املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
يجوز للمركز قبول االأ�شخ��س املحكوم عليهم يف ق�ش�ي� تع�طي اأو اإدم�ن املخدرات اأو الكحول  ج-  

اأو غريه� كمنت�شبني يف املركز وذلك وفقً� ل�شي��ش�ت وا�شرتاتيجي�ت واإمك�ني�ت املركز.

حقوق �ملنت�سب
�ملادة )13(

يتمتع املنت�شب ب�حلقوق الت�لية:
تلقي الرع�ية الطبية والنف�شية الالزمة الإمت�م عالجه واإع�دة ت�أهيله بحرفية واحرتام ودون    -1

تفرقة.
توفري بيئة �شحية ومالئمة له خالل فرتة عالجه واإع�دة ت�أهيله.   -2

مها املركز. اإحلاقه بالربامج التدريبية والدورات والفعاليات والأن�شطة التي ُينظِّ   -3
واالإجراءات واال�شرتاط�ت  والقواعد  وال�شوابط  للوائح  له وفقً�  توفري اخل�شو�شية املالئمة    -4

املعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.
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مت�بعة اأعم�له اخل��شة وال�شم�ح له ب�لتوا�شل مع االآخرين من داخل املركز ب�لو�ش�ئل املت�حة،    -5
هذا  املركز يف  يعتمده�  التي  واال�شرتاط�ت  والقواعد  واالإجراءات  واملع�يري  لل�شوابط  وفقً� 

ال�ش�أن.
الطلع على الأنظمة املتبعة يف املركز وطرق العلج واخليارات املتاحة له.   -6

واالإجراءات  وال�شوابط  للوائح  وفقً�  واأ�شدق�ئه،  ع�ئلته  واأفراد  ذويه  من  الزي�رات  تلقي    -7
واال�شرتاط�ت والقواعد املعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.

�ملعاملة �جلنائية ملنت�سبي �ملركز
�ملادة )14(

ب�الإ�ش�فة اإلى االأحك�م املن�شو�س عليه� يف الق�نون االحت�دي رقم )14( ل�شنة 1995 امل�ش�ر اإليه، 
يجوز للن�ئب الع�م يف االإم�رة اأن يحيل اإلى املركز اأي �شخ�س ُي�شلِّم نف�شه جلهة ال�شبط اأو بن�ًء على 
العالج  ُيِخل بربن�مج  ال�شخ�س، م� مل  الدعوى اجلزائية على هذا  ُتق�م  ال�شبط، وال  تقرير جهة 

املعتمد لدى املركز وفقً� مل� حتدده القرارات ال�ش�درة تنفيذًا لهذا الق�نون. 

�ل�سرية
�ملادة )15(

ُتعترب املعلوم�ت اخل��شة ب�ملنت�شبني �ِشّرية، وعلى كل من يطلع عليه� عدم الك�شف اأو االإف�ش�ء  اأ-  
عنه� اإال مبوافقة املنت�شب اخلّطية اأو بطلب من اجله�ت الق�ش�ئية املخت�شة.

على رئي�س ون�ئب رئي�س واأع�ش�ء املجل�س واملدير التنفيذي وموظفي املركز عدم الك�شف اأو  ب-  
التي  ال�شحية  امل�شتندات  اأو  االأوراق  اأو  املنت�شب  اأو  املركز  اأية معلوم�ت تخ�س  االإف�ش�ء عن 

تتعلق ب�ملنت�شبني.

�ل�ستعانة باجلهات �حلكومية
�ملادة )1٦(

يكون للمركز يف �شبيل القي�م ب�مله�م وال�شالحي�ت املقررة له مبوجب هذا الق�نون اال�شتع�نة  اأ-  
ب�جله�ت احلكومية املخت�شة، مب� يف ذلك اأفراد ال�شرطة، وعلى جميع اجله�ت التع�ون الت�م 
مع املركز وتقدمي الدعم الالزم له، واإمداده بكل م� من �ش�أنه متكني املركز من القي�م مبه�مه 

واخت�ش��ش�ته وحتقيق اأهدافه املن�شو�س عليه� يف هذا الق�نون.
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املتع�طني  ت�أهيل  واإع�دة  لعالج  الالزمة  ب�الأدوية  واالحتف�ظ  ا�شترياد  يف  احلق  للمركز  ب-  
واملدمنني، ب�لتن�شيق مع اجله�ت املحلية واالحت�دية ذات العالقة.

ماأمورو �ل�سبط �لق�سائي
�ملادة )17(

م�أموري  �شفة  املجل�س  رئي�س  من  قرار  بت�شميتهم  ي�شدر  الذين  املخت�شني  املركز  ملوظفي  تكون 
ال�شبط الق�ش�ئي، لتمكينهم من مزاولة امله�م وال�شالحي�ت املعتمدة من املجل�س يف التع�مل مع 
املنت�شبني اأو من يتقرر اإيداعهم لدى املركز وفقً� الأحك�م هذا الق�نون والقرارات ال�ش�درة مبوجبه. 

�ملو�رد �ملالية للمركز
�ملادة )1٨(

تتكون املوارد امل�لية للمركز مم� يلي:
الدعم املقرر للمركز من ويل العهد.   -1

الر�شوم والبدلت املالية نظري اخلدمات التي ُيقّدمها املركز.   -2
املنح والتربع�ت والهب�ت والو�ش�ي� والوقف التي يوافق على قبوله� املجل�س.  -3

اأي موارد اأخرى ُيقّره� ويل العهد.   -4

ح�سابات �ملركز و�سنته �ملالية
�ملادة )1٩(

ُيطبق املركز يف تنظيم ح�شاباته و�شجلته اأ�شول ومبادئ املحا�شبة التي يعتمدها املجل�ش.  اأ-  
تبداأ ال�شنة امل�لية للمركز يف اليوم االأول من �شهر ين�ير وتنتهي يف اليوم احل�دي والثالثني  ب-  
من �شهر دي�شمرب من كل �شنة، على اأن تبداأ ال�شنة امل�لية االأولى اعتب�رًا من ت�ريخ العمل بهذا 

الق�نون وتنتهي يف اليوم احل�دي والثالثني من �شهر دي�شمرب من ال�شنة الت�لية.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )20(

والأنظمة  ال�شيا�شات  ذلك  يف  مبا  القانون،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  اللزمة  القرارات  املجل�ش  ُي�شدر 
العالجية والت�أهيلية من التع�طي واالإدم�ن، ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة.
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�لإلغاء�ت 
�ملادة )21(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا الق�نون.

�لن�سر و�ل�سريان
�ملادة )22(

ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 18 اأبريل 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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مر�سوم رقم )21( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

جمل�ص �إد�رة مركز دبي لالأمن �لقت�سادي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )4( ل�شنة 2016 ب�ش�أن مركز دبي لالأمن االقت�ش�دي،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حوكمة املج�ل�س واللج�ن الت�بعة حلكومة دبي،

نر�سم ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا املر�شوم، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

: ق�نون رقم )4( ل�شنة 2016 ب�ش�أن مركز دبي لالأمن االقت�ش�دي. الق�نون 
: مركز دبي لالأمن االقت�ش�دي املُن�ش�أ مبوجب اأحك�م الق�نون. املركز 

: جمل�س اإدارة املركز. جمل�س االإدارة 
: رئي�س جمل�س االإدارة. الرئي�س 

: املدير التنفيذي للمركز. املدير التنفيذي 

جمل�ص �إد�رة �ملركز
�ملادة )2(

للرئي�س وعدد من االأع�ش�ء من ذوي اخلربة  يت�ألف من رئي�س ون�ئٍب  اإدارة  للمركز جمل�س  يكون 
واالخت�ش��س، يتم تعيينهم بقرار ُي�شِدره احل�كم ملدة ثالث �شنوات ق�بلة للتجديد.
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�خت�سا�سات جمل�ص �لإد�رة
�ملادة )3(

اأعم�له ون�ش�ط�ته،  الع�م على  االإ�شراف  يتولى  للمركز،  العلي�  ال�شلطة  االإدارة  ُيعترب جمل�س  اأ-  
والتحقق من اأداء امله�م وال�شالحي�ت وال�شلط�ت املقررة للمركز مبوجب الق�نون والت�شريع�ت 

ال�ش�درة مبوجبه، ويكون له على وجه اخل�شو�س امله�م وال�شالحي�ت الت�لية:
والربامج  والتطويرية  اال�شرتاتيجية  واخلطط  للمركز،  الع�مة  ال�شي��شة  اعتم�د    -1

واملب�درات التي من �ش�أنه� حتقيق اأهداف الق�نون.
اإقرار م�شروع املوازنة ال�شنوية للمركز وح�ش�به اخلت�مي.   -2

اإقرار الهيكل التنظيمي للمركز.   -3
الإدارية  النواحي  يف  املركز  يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  الأنظمة  على  املوافقة    -4
وامل�شاريع  العقود  واأنظمة  الب�شرية  املوارد  �شوؤون  نظام  ذلك  يف  مبا  والفنّية،  واملالية 

واملزايدات اخل��شة ب�ملركز. 
اعتم�د اخلدم�ت واالأعم�ل واالأن�شطة التي يقوم به� املركز.   -5

مراجعة تق�رير االأداء ال�شنوية للمركز، واتخ�ذ االإجراءات الالزمة ب�ش�أنه�.   -6
ت�شكيل اللج�ن الفرعية وفرق العمل الدائمة اأو املوؤقتة، وحتديد اخت�ش��ش�ته� ومه�مه�    -7

واآلية عمله�، واال�شتع�نة مبن يراه من��شبً� من ذوي اخلربة واالخت�ش��س.
اأي مه�م اأخرى تكون الزمة لتحقيق اأهداف الق�نون.   -8

يجوز ملجل�س االإدارة تفوي�س اأي من �شالحي�ته املن�شو�س عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة  ب-  
اإلى اأي من اأع�ش�ئه اأو املدير التنفيذي، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيً� وحُمّددًا.

�جتماعات جمل�ص �لإد�رة
�ملادة )4(

يجتمع جمل�س االإدارة بدعوة من الرئي�س، اأو ن�ئبه يف ح�ل غي�به، مرة واحدة على االأقل كل  اأ-  
�شهر، اأو كلم� دعت احل�جة لذلك، وتكون اجتم�ع�ته �شحيحة بح�شور اأغلبية اأع�ش�ئه، على 

اأن يكون الرئي�س اأو ن�ئبه من بينهم.
ُي�شدر جمل�س االإدارة قراراته وتو�شي�ته ب�أغلبية اأ�شوات االأع�ش�ء احل��شرين، وعند ت�ش�وي  ب-  
ح اجل�نب الذي منه رئي�س االجتم�ع، وُتدّون قرارات جمل�س االإدارة يف حم��شر  االأ�شوات ُيرجَّ

يتم التوقيع عليه� من رئي�س االجتم�ع واالأع�ش�ء احل��شرون.
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ر يتم تعيينه من قبل الرئي�س، يتولى مهمة توجيه الدعوة الأع�ش�ء  يكون ملجل�س االإدارة ُمقرِّ ج-  
اجتم�ع�ته،  حم��شر  وتدوين  اأعم�له،  جداول  واإعداد  اجتم�ع�ته،  حل�شور  االإدارة  جمل�س 

ومت�بعة تنفيذ قراراته وتو�شي�ته، واأي مه�م اأخرى يتم تكليفه به� من الرئي�س.

�ملدير �لتنفيذي للمركز
�ملادة )5(

اأداء امله�م واالخت�ش��ش�ت  يكون املدير التنفيذي م�شوؤواًل مب��شرًة اأم�م جمل�س االإدارة عن  اأ-  
املنوطة به مبوجب الق�نون.

على املدير التنفيذي التن�شيق املُ�شبق مع جمل�س االإدارة قبل مزاولته للمه�م واالخت�ش��ش�ت  ب-  
املقررة له مبوجب الق�نون.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )٦(

ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــق 4 رم�ش�ن 1437هـ
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قر�ر رقم )٩( ل�سنة 201٦
بت�سكيل

جمل�ص �إد�رة مركز دبي لالأمن �لقت�سادي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )4( ل�شنة 2016 ب�ش�أن مركز دبي لالأمن االقت�ش�دي، وُي�ش�ر اإليه 
فيم� بعد بـ »�ملركز«،

وعلى املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2016 ب�ش�أن جمل�س اإدارة مركز دبي لالأمن االقت�ش�دي،

قررنا ما يلي: 
ت�سكيل جمل�ص �لإد�رة

�ملادة )1(
ُي�شّكل جمل�س اإدارة املركز، من ال�ش�دة الت�لية اأ�شم�وؤهم: اأ-  

رئي�شً� حممــد اأحمــد القـمــزي    -1
ن�ئبً� للرئي�س طــالل حميـــد ب�لهـــول    -2

ع�شوًا عو�س ح��شر املهريي    -3
ع�شوًا �شيف عبيـد املن�شـوري    -4
ع�شوًا من�شــور عبداهلل الب�شتكي    -5
ع�شوًا حممد �شيـف املــقب�لــي    -6

وذلك ملدة ثالث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت مدة ع�شوية اأع�ش�ء جمل�س اإدارة املركز املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة،  ب-  
ومل يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س اإدارة املركز يف اأداء 

مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء جدد بداًل عنهم.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 9 يونيو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــق 4 رم�ش�ن 1437هـ
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قر�ر رقم )3( ل�سنة 201٦
بت�سكيل 

جمل�ص �إد�رة مركز »�إر�دة« للعالج و�لتاأهيل
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي

بعد االطالع على الق�نون رقم )5( ل�شنة 2016 ب�إن�ش�ء مركز »اإرادة« للعالج والت�أهيل، وُي�ش�ر اإليه 
فيم� بعد بـ »�ملركز«،

قررنا ما يلي: 
ت�سكيل جمل�ص �لإد�رة

�ملادة )1(
ُي�شّكل جمل�س اإدارة املركز، على النحو الت�يل: اأ-  

رئي�شًا الدكتور/ عبدالقادر اإبراهيم اخلّياط       -1
نائبًا للرئي�ش الدكتور/ عـــلي مـحمـــد �شاهيـــن    -2

ع�شوًا ال�شّيد/ خـالـــــد را�شــــد اآل ثـــاين    -3
ع�شوًا ال�شّيدة/ عفـــراء را�شــــد الب�شـطي    -4
ع�شوًا ال�شّيد/ اإبراهيــــم حممــــد عبــداهلل    -5
ع�شوًا ال�شّيد/ مـحمـــد �شيـف املــقبــالــي    -6

وذلك ملدة ثالث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت مدة ع�شوية اأع�ش�ء جمل�س اإدارة املركز املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة،  ب-  
ومل يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س اإدارة املركز يف اأداء 

مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء جدد بداًل عنهم.
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�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 9 يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــق 4 رم�ش�ن 1437هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )4٩( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

تنظيم ن�ساط تاأجري �ملركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد االطالع على الق�نون االحت�دي رقم )21( ل�شنة 1995 ب�ش�أن ال�شري واملرور والئحته التنفيذية 
وتعديالتهم�،

وعلى الق�نون رقم )5( ل�شنة 1994 ب�إن�ش�ء موؤ�ش�شة دبي للموا�شالت وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،

وعلى الق�نون رقم )17( ل�شنة 2005 ب�إن�ش�ء هيئة الطرق واملوا�شالت وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )9( ل�شنة 2006 ب�ش�أن اإحل�ق موؤ�ش�شة دبي للموا�شالت بهيئة الطرق واملوا�شالت،

وعلى الق�نون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�ش�أن ت�شعري اخلدم�ت احلكومية يف اإم�رة دبي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )5( ل�شنة 2015 ب�ش�أن الت�شرف ب�للقطة واالأموال املرتوكة يف اإم�رة دبي،

وعلى الق�نون رقم )22( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ش يف اإمارة 
دبي،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي،

ال�شيارات  تاأجري  مكاتب  معلومات  نظام  ا�شتخدام  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 
االإلكرتوين،

الطرق  بهيئة  الرتخي�س  موؤ�ش�شة  ب�إن�ش�ء   2008 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�شالت،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )15( ل�شنة 2012 ب�عتم�د جدول املخ�لف�ت والغرام�ت اخل��شة 
بنظام معلومات مكاتب تاأجري ال�شيارات الإلكرتوين،
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 قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. االإم�رة 
: هيئة الطرق واملوا�شالت. الهيئة 

: مدير ع�م ورئي�س جمل�س مديري الهيئة. املدير الع�م 
: موؤ�ش�شة الرتخي�س ب�لهيئة. املوؤ�ش�شة 

: ال�شخ�س الطبيعي الذي ي�شت�أجر املركبة لقي�دته� والتنقل به� من مك�ن الآخر  امل�شتخدم 
يف االإم�رة، ويحمل رخ�شة قي�دة مركبة خفيفة معرتف به� من الهيئة.
ده� الالئحة التنفيذية.  : مركبة خفيفة تتوفر فيه� املوا�شف�ت التي حُتدِّ املركبة 

للتنقل  الواحد  اليوم  �ش�ع�ت يف  تزيد على )6( �شت  لفرتة ل  املركبة  تاأجري   : الن�شاط 
داخل االإم�رة لق�ء تعرفة حمددة.

: اأي �شركة اأو موؤ�ش�شة ُم�شّرح لها مبزاولة الن�شاط يف الإمارة. املن�شاأة 
: نظام معلومات مكاتب تاأجري ال�شيارات الإلكرتوين. النظام 

: ال�شخ�س الطبيعي اأو االعتب�ري. ال�شخ�س 
: الوثيقة ال�شادرة عن املوؤ�ش�شة، التي ُي�شّرح مبوجبها للمن�شاأة مبزاولة الن�شاط،  الت�شريح 

وفقًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن. 
: الالئحة التنفيذية لهذا القرار. الالئحة التنفيذية 

�أهد�ف �لقر�ر
�ملادة )2(

يهدف هذا القرار اإلى حتقيق م� يلي:
اإدارتها مبوجب نظام مرن  يتم  بوا�شطة مركبات  بال�شاعات  املركبات  تاأجري  ن�شاط  تنظيم    -1

وفّع�ل. 
احتي�ج�تهم  مع  تتن��شب  االإم�رة،  يف  الع�مة  املوا�شالت  مل�شتخدمي  بديلة  و�ش�ئل  توفري    -2

ومتطلب�تهم.
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للمركب�ت  امل�شرتك  اال�شتخدام  ب�ش�أن  ع�مليً�  املطبقة  املم�ر�ش�ت  اأف�شل  من  اال�شتف�دة    -3
امل�شت�أجرة.

توفري و�ش�ئل نقل ذات كف�ءة ع�لية وبكلفة م�لية زهيدة.   -4

مز�ولة �لن�ساط
�ملادة )3(

وُتّدد  الت�شريح،  على  احل�شول  قبل  الإمارة  يف  الن�شاط  مزاولة  �شخ�ش  اأي  على  ُيحظر  اأ-  
اللئحة التنفيذية �شروط واإجراءات اإ�شدار الت�شريح وجتديده.

ُيحظر مزاولة الن�شاط من قبل املن�شاأة اإل بوا�شطة املركبات املرخ�ش لها بذلك من الهيئة. ب-  
تكون مدة الت�شريح امل�ش�ر اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة �شنة واحدة، ق�بلة للتجديد. ج-  

عقد �لمتياز
�ملادة )4(

للهيئة تخويل املن�شاأة مبزاولة الن�شاط يف الإمارة، وذلك مبوجب عقد امتياز يت�شمن بيان حقوق 
والتزامات اأطرافه، وكيفية تقدمي الن�شاط، وبدل المتياز وكيفية �شداده، واأية ا�شرتاطات اأخرى 

حتدده� الهيئة وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية يف االإم�رة. 

�لتز�مات �ملن�ساأة
�ملادة )5(

على املن�ش�أة االلتزام مب� يلي:
�شروط الت�شريح، وعقد المتياز املرُبم معها.   -1

توفري املكاتب، واحلد الأدنى من املركبات، واملواقف التي تتنا�شب مع طبيعة الن�شاط، وفقًا ملا    -2
ده الالئحة التنفيذية.  حُتدِّ

توفري اأدلة اإر�شادية وتعريفية حول كيفية و�شروط ا�شتخدام املركبة، وغريها من املعلومات.   -3
ا�شتخدام املركبة يف الن�شاط املحدد يف الت�شريح.    -4

كت�بة ا�شم املُن�ش�أة على املركبة وعدد الرك�ب املُ�شّرح بنقلهم فيه� ب�شكل وا�شح ومقروء على    -5
هيكله� اخل�رجي.

ا�شتخدام املواقف والأماكن املعتمدة من املوؤ�ش�شة واجلهات املعنّية عند مزاولتها للن�شاط.   -6
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الهيئة  موافقة  على  قبل احل�شول  املركبة  هيكل  على  دع�ئية  مواد  اأي  تعليق  اأو  ل�شق  عدم    -7
اخلّطية امل�شبقة على ذلك.

ترخي�س املركبة والت�أمني عليه� �شنويً�، وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية يف هذا ال�ش�أن.   -8
ال�شروط وال�شوابط التي تددها اللئحة التنفيذية لتنظيم عمل املُن�شاأة.   -9

والبي�ن�ت  ب�ملعلوم�ت  وتزويدهم  املعنّية،  احلكومية  واجله�ت  الهيئة  موظفي  مع  التع�ون    -10
وامل�شتندات التي يطلبونه�.

عدم ت�أجري املركبة الأي �شخ�س ال يحمل رخ�شة قي�دة معرتف به� من قبل الهيئة.   -11
البي�ن�ت  واإعداد  تواجده�،  واأم�كن  املركب�ت  وامل�شتندات اخل��شة بحركة  ال�شجالت  اإن�ش�ء   -12

ده� اأو تطلبه� املوؤ�ش�شة، واالحتف�ظ به� طوال املدة التي حتدده�. واالإح�ش�ءات التي حُتدِّ
التعرفة املُحّددة من الهيئة نظري تاأجري املركبة.   -13

اإن�ش�ء �شجالت ال�شي�نة الدورية للمركبة، واالحتف�ظ به� �شواًء ب�شكل ورقي اأو اإلكرتوين.    -14
ال�شرتاك والت�شجيل يف النظام، وربط نظامها الإلكرتوين بالنظام وفقًا للآلية التي تعتمدها    -15

الهيئة واجله�ت املعنّية يف هذا ال�ش�أن. 
عدم تاأجري املركبة لغري امل�شتخدمني املُ�شّجلني يف النظام.    -16

العقد املوحد املُعتمد من الهيئة.   -17
عدم التن�زل عن الت�شريح للغري اأو تعديله اإال بعد احل�شول على موافقة املوؤ�ش�شة.    -18

عدم التوقف عن مزاولة الن�شاط اإل بعد احل�شول على موافقة املوؤ�ش�شة.   -19
عدم ت�أجري املركبة لفرتة تتج�وز احلد امل�شموح به يوميً� للم�شتخدم.   -20

تزويد الهيئة ب�مل�شتندات والبي�ن�ت واالإح�ش�ءات التي تطلبه�.   -21
تركيب نظام التتبع اجلغرايف يف املركبة.   -22

امل�ش��س  �ش�أنه�  من  امل�شتخدمون  يرتكبه�  قد  ت�شرف�ت  اأي  عن  املخت�شة  اجله�ت  اإخط�ر    -23
ب�الأمن الع�م.

اأي التزام�ت اأخرى حُتّدده� الهيئة مبوجب القرارات ال�ش�درة عنه� يف هذا ال�ش�أن.   -24

�لتز�مات �مل�ستخدم
�ملادة )٦(

 على امل�شتخدم االلتزام مب� يلي:
الت�شريعات املُنّظمة لل�شري واملرور يف الإمارة.   -1
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ا�شتخدام املركبة وفقً� للعقد املربم بينه وبني املن�ش�أة.    -2
عدد الرك�ب املُ�شّرح به من املوؤ�ش�شة عند ا�شتخدام املركبة.   -3
اإبالغ اجله�ت املعنّية عن االأ�شي�ء التي ُيعرث عليه� يف املركبة.   -4

عدم جت�وز املدة امل�شموح به� ال�شتخدام املركبة.   -5
عدم ال�شم�ح للغري بقي�دة املركبة.   -6

اأي التزام�ت اأخرى حُتّدده� الهيئة مبوجب القرارات ال�ش�درة عنه� يف هذا ال�ش�أن.  -7

�لر�سوم
�ملادة )7(

مها مبوجب اأحكام هذا القرار الر�شوم  ت�شتويف الهيئة نظري اإ�شدار الت�شاريح واخلدمات التي ُتقدِّ
املُبّينة يف اجلدول رقم )1( املُلحق بهذا القرار.

�لعقوبات �لإد�رية
�ملادة )٨(

اأ�شد ين�س عليه� اأي قرار اآخر، ُيع�قب كل من ُيخ�لف اأحك�م  مع عدم االإخالل ب�أي عقوبة  اأ-  
هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه ب�لغرام�ت املُبّينة يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا 
القرار، وُت�ش�عف قيمة الغرامة يف ح�ل مع�ودة ارتك�ب املخ�لفة ذاته� خالل �شنة واحدة من 
ه� االأق�شى على )20.000( ع�شرين  ت�ريخ ارتك�ب املخ�لفة ال�ش�بقة له�، ومب� ال يزيد يف حدِّ

األف درهم.
ب�الإ�ش�فة اإلى عقوبة الغرامة املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يجوز للهيئة اتخ�ذ  ب-  

واحد اأو اأكرث من التدابري واالإجراءات الت�لية بحق املن�ش�أة املخ�لفة:
االإنذار.   -1

الإيقاف عن مزاولة الن�شاط ملدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر.   -2
اإلغ�ء الت�شريح.   -3

�ل�سبطية �لق�سائية
�ملادة )٩(

تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من املدير الع�م �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي 
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يف اإثب�ت االأفع�ل التي تقع ب�ملخ�لفة الأحك�م هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه، ويكون لهم 
وم�شتنداته�،  وقيوده�  �شجالته�  على  واالطالع  املختلفة،  ومرافقه�  املن�ش�أة  دخول  ذلك  �شبيل  يف 
وحترير حم��شر ال�شبط الالزمة يف هذا ال�ش�أن، واال�شتع�نة ب�جله�ت احلكومية املعنّية يف االإم�رة 

مب� يف ذلك رج�ل ال�شرطة.

�لتظلم
�ملادة )10(

لكل ذي م�شلحة التظلم خّطيًا لدى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُّتخذة بحقه 
مبوجب هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه، خالل )15( خم�شة ع�شر يومً� من ت�ريخ اإخط�ره 
بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خلل )30( ثالثني يومً� من 
لها املدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار ال�شادر يف هذا التظلم  تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�شكِّ

نه�ئيً�.

�أيلولة �لر�سوم و�لغر�مات
�ملادة )11(

توؤول ح�شيلة الر�شوم والغرام�ت التي يتم ا�شتيف�وؤه� مبوجب اأحك�م هذا القرار حل�ش�ب اخلزانة 
الع�مة حلكومة دبي. 

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )12(

ُي�شدر املدير الع�م الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار. 

�لإلغاء�ت
�ملادة )13(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.
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�لن�سر و�ل�سريان
�ملادة )14(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد )60( �شتني يومً� من ت�ريخ ن�شره.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 5 �شبتمرب 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد ر�سوم �إ�سد�ر �لت�ساريح و�خلدمات �ملقدمة من �ملوؤ�س�سة

�لر�سم )بالدرهم( �لبيان

اإ�شدار وجتديد الت�شريح.

تعديل بي�ن�ت الت�شريح.

اإلغ�ء الت�شريح بن�ًء على طلب املن�ش�أة.

اإ�شدار ترخي�س ت�شغيل املركبة.

اإلغ�ء ترخي�س ت�شغيل املركبة.

اإ�شدار بدل ف�قد للت�شريح. 
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جدول رقم )2(
بتحديد �ملخالفات و�لغر�مات

�لغر�مة )بالدرهم( و�سف �ملخالفة

مزاولة الن�شاط دون ت�شريح.

عدم جتديد الت�شريح بعد انته�ء مدته بدون عذر تقبله املوؤ�ش�شة. 

ل�شق اأو تعليق اأي مواد ِدع�ئية على هيكل املركبة دون احل�شول على 

موافقة الهيئة امل�شبقة على ذلك.

عدم توفر ال�شروط الفنية باملركبة.

عدم توفري احلد االأدنى من املركب�ت يف املن�ش�أة.

ا�شتغالل املن�ش�أة  للمركبة  لغري االأغرا�س امل�شرح به�.

عرقلة عمل موظفي ومفت�شي الهيئة.

املركب�ت   بحركة  اخل��شة  امل�شتندات  اأو  ب�لبي�ن�ت  االحتف�ظ   عدم 

واأم�كن تواجده� اأو ثبوت عدم �شحة اأو دقة اأو كف�ية تلك البي�ن�ت 

وامل�شتندات.

التن�زل عن الت�شريح اأو اإجراء اأي تعديالت عليه دون احل�شول على 

موافقة املوؤ�ش�شة.

التوقف عن مزاولة الن�شاط دون احل�شول على موافقة املوؤ�ش�شة.

ت�شغيل مركبة غري م�شرح لها مبزاولة الن�شاط.

التي  االإح�ش�ءات  اأو  البي�ن�ت  اأو  ب�مل�شتندات  الهيئة  تزويد  عدم 

تطلبه�. 

واجله�ت  املوؤ�ش�شة  من  املعتمدة  واالأم�كن  املواقف  ا�شتخدام  عدم 
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املعنّية عند مزاولة الن�شاط.

ا�شتخدام املركبة  لفرتة تزيد على احلد امل�شموح به يوميً�.

ت�أجري املركبة ل�شخ�س ال يحمل رخ�شة قي�دة معرتف به� من الهيئة.

عدم توفري االأدلة االإر�ش�دية والتعريفية ال�شتخدام املركبة وغريه� 

من املعلوم�ت.

عدم تركيب نظام التتبع اجلغرايف داخل املركبة.

عدم كت�بة ا�شم املن�ش�أة على املركبة وعدد الرك�ب املُ�شّرح بنقلهم 

فيه� ب�شكل وا�شح ومقروء على هيكله� اخل�رجي.

عدم اللتزام باأي من �شروط و�شوابط الت�شغيل املحددة يف اللئحة 

التنفيذية.

تاأجري املركبة لغري امل�شتخدمني امل�شجلني يف النظام.

النظام  وربط  النظام  يف  والت�شجيل  بال�شرتاك  اللتزام  عدم 

تعتمدها  التي  للآلية  وفقًا  بالنظام  باملن�شاأة  اخلا�ش  الإلكرتوين 

الهيئة واجله�ت املعنّية يف هذا ال�ش�أن.

واالإح�ش�ئي�ت،  والوث�ئق،  والبي�ن�ت،  ب�ل�شجالت،  االحتف�ظ  عدم 

والتق�رير املتعلقة ب�ل�شي�نة الدورية للمركبة، وعدم اإت�حته� للهيئة 

لالطالع عليه� �شواء ب�شكل ورقي اأو اإلكرتوين.

عدم اللتزام بالتعرفة املحددة من الهيئة نظري تاأجري املركبة.

عدم االلتزام ب�لقرارات ال�ش�درة عن الهيئة املتعلقة بتنفيذ اأحك�م 

هذا القرار.
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )50( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

تنظيم �لأ�سو�ق �لتابعة لبلدية دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

 1985 ل�شنة   )5( رقم  االحت�دي  ب�لق�نون  ال�ش�در  املدنية  املع�مالت  ق�نون  على  االطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى الق�نون االحت�دي رقم )24( ل�شنة 2006 يف �ش�أن حم�ية امل�شتهلك وتعديالته،  
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 1997 ب�ش�أن عقود الدوائر احلكومية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،
الطرق  عقود  كلفة  يف  امل�شتفيدة  اجله�ت  م�ش�همة  ب�ش�أن   2006 ل�شنة   )6( رقم  الق�نون  وعلى 

واملوا�شالت،
وعلى الق�نون رقم )26( ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم العلقة بني موؤجري وم�شتاأجري العقارات يف 

اإم�رة دبي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )25( ل�شنة 2008 ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�ش�دية،

دبي  اإمارة  يف  القت�شادية  الأن�شطة  مزاولة  تنظيم  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )13( رقم  الق�نون  وعلى 
وتعديالته، 

وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي،

دبي  اإمارة  للبلدية يف  التابعة  الأ�شواق  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 1997  املحلي رقم )107(  االأمر  وعلى 
والئحته التنفيذية،
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قررنا ما يلي: 
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. االإم�رة 

: بلدية دبي. البلدية 
: مدير ع�م البلدية. املدير الع�م 

موقعه  املحدد  عليه،  واالإ�شراف  اإدارته  البلدية  تتولى  الذي  املك�ن   : ال�شوق 
اجلغرايف وم�ش�حته وفقً� للخريطة ال�ش�درة عن البلدية. 

: ال�شوق املخ�ش�س لتداول نوع معني من الب�ش�ئع واخلدم�ت فيه. ال�شوق املتخ�ش�س 
: وحدة م�شتقلة من وحدات ال�شوق توؤجره� اأو تخ�ش�شه� البلدية للغري،  العني املوؤجرة 
الأغرا�س مزاولة اأن�شطة معينة اأو اال�شتف�دة من اخلدم�ت املوجودة فيه، 
واحلظائر  والدكك  والعربات  والب�شطات  واملعار�ش  املحلت  وت�شمل 

وامل�ش�ح�ت وامل�شتودع�ت وم�ش�كن العم�ل، وغريه�.
مبوجب  املوؤجرة  ب�لعني  ينتفع  الذي  االعتب�ري  اأو  الطبيعي  ال�شخ�س   : امل�شــت�أجر 
عقد اإيج�ر مربم بينه وبني البلدية، وكذلك اأي �شخ�س تنتقل اإليه العني 

املوؤجرة من امل�شت�أجر االأ�شلي ب�شند ق�نوين. 
والت�ش�ريح  للرتاخي�س  ب�لن�شبة  االقت�ش�دية  التنمية  دائرة  وت�شمل   : اجلهة احلكومية املعنّية 
ب�لرق�بة واالإ�شراف على  املعنّية  التج�رية، واجله�ت احلكومية االأخرى 

اأي ن�شاط يتم مزاولته داخل ال�شوق.

نطاق �لتطبيق
�ملادة )2(

ُتطبق اأحك�م هذا القرار على االأ�شواق التي ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م.

�أهد�ف �إن�ساء �لأ�سو�ق
�ملادة )3(

تهدف البلدية من اإن�ش�ء االأ�شواق يف االإم�رة اإلى حتقيق م� يلي:
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امل�ش�همة يف دفع عجلة التنمية االقت�ش�دية يف االإم�رة.   -1
امل�شاهمة يف تقيق الأمن الغذائي، واملحافظة على ال�شحة العامة و�شلمة املجتمع، وتوفري    -2

خمزون ا�شرتاتيجي لالإم�رة من ال�شلع والب�ش�ئع املهمة.
امل�ش�همة يف حم�ية امل�شتهلك من غلو االأ�شع�ر والغ�س واالحتك�ر.   -3

تنظيم الجتار يف بع�ش ال�شلع والب�شائع من خلل اإن�شاء اأ�شواق متخ�ش�شة ب�شلع وب�شائع    -4
معينة.

امل�ش�همة يف دعم فئة املواطنني ذوي الدخل املحدود والهيئ�ت واجلمعي�ت اخلريية يف االإم�رة،    -5
وتخ�شي�س  توفري  خالل  من  التج�ري،  والتب�دل  االقت�ش�دية  االأن�شطة  ملزاولة  وت�شجيعهم 
اأعي�ن لهم يف االأ�شواق بقيم اإيج�رية من��شبة ب�لتن�شيق مع اجله�ت احلكومية املعنّية بتنمية 

املجتمع ودعم م�ش�ريع ال�شب�ب وت�شغيل املواطنني.
حتديد ال�شكل والط�بع العمراين لالأ�شواق الع�مة، مب� يتم��شى مع الط�بع العمراين ال�ش�ئد    -6

لكل منطقة.
حتقيق رغب�ت امل�شتهلكني على اختالف م�شتوي�تهم االجتم�عية والثق�فية واالقت�ش�دية.   -7

�خت�سا�سات �لبلدية
�ملادة )4(

يكون للبلدية يف �شبيل حتقيق االأهداف املُ�ش�ر اإليه� يف امل�دة )3( من هذا القرار، القي�م ب�مله�م 
وال�شالحي�ت الت�لية داخل ال�شوق:

1-  اإن�ش�ء االأ�شواق الدائمة واملوؤقتة، ال�ش�ملة واملتخ�ش�شة، على �شوء درا�شة احتي�ج�ت ال�شك�ن، 
واالأو�ش�ع االقت�ش�دية ال�ش�ئدة، واحتي�ج�ت املن�طق التخطيطية يف االإم�رة.

قوى  من  فيها  الت�شغيل  عنا�شر  وعلى  عليها،  والرقابة  والإ�شراف  الأ�شواق،  وتنظيم  اإدارة    -2
مة لعملها، وذلك دون  عاملة ومعدات واأجهزة ومرافق، وتديد ال�شرتاطات وال�شوابط املُنظِّ

االإخالل ب�ل�شالحي�ت املقررة للجه�ت احلكومية املعنّية يف هذا ال�ش�أن.
ت�أجري وتخ�شي�س االأعي�ن املوجودة يف االأ�شواق.   -3

مة لتاأجري وتخ�شي�ش الأعيان املوجودة يف ال�شوق. اإ�شدار القرارات واللوائح املنظِّ   -4
5-  تديد اأنواع واأ�شناف الب�شائع وال�شلع املُ�شّرح اأو املحظور بيعها يف ال�شوق.

ال�شوق،  ال�شي�رات اخل��شة �شمن  الداخلية واخل�رجية ومواقف  وامل�ش�ح�ت  املرافق  حتديد    -6
وكذلك املمرات وغريه� من املرافق الواقعة �شمنه، التي يكن للبلدية ا�شتغالله� وا�شتثم�ره�.
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اإجراء ال�شي�نة الدورية والوق�ئية لالأ�شواق والت�أمني عليه�.   -7
مراقبة التزام امل�شت�أجرين وم�شتخدميهم والع�ملني يف ال�شوق ب�أحك�م هذا القرار، وب�للوائح    -8
والتعليمات ال�شادرة مبقت�شاه، وبالت�شريعات التادية واملحلية املنوط بهم الرقابة عليها، 

وذلك دون االإخالل ب�خت�ش��ش�ت اجله�ت احلكومية املعنّية.
ال�شوق،  يف  تقدم  التي  واالأن�شطة  اخلدم�ت  بع�س  اأو  لكل  امل�لية  والبدالت  االأثم�ن  حتديد    -9

ب�لتن�شيق مع اجله�ت احلكومية املعنّية.
التنظيم والإ�شراف على الفعاليات الت�شويقية املو�شمية داخل الأ�شواق، �شواء مت تنظيمها من    -10

قبل البلدية اأو الغري، ب�لتن�شيق مع اجله�ت احلكومية املعنّية.
و�شع خطط االإحالل والتجديد لالأ�شواق، ومت�بعة تنفيذه�.   -11

داخل  والإعلن  الدعاية  وو�شائل  املحلت  اأ�شماء  بكتابة  اخلا�شة  واملعايري  الأنظمة  و�شع    -12
االأ�شواق، والتحقق من ا�شت�شدار الت�ش�ريح الالزمة ب�ش�أنه�، ب�لتن�شيق مع اجله�ت احلكومية 

املعنّية.
االأ�شواق،  ملواقع  املرورية  الت�أثريات  درا�ش�ت  واإعداد  االأ�شواق  وخم�رج  مداخل  درا�شة    -13

واعتم�ده� من اجله�ت احلكومية املعنّية.
حتديد حجم ونوعية االأ�شواق على م�شتوى املنطقة، اأو احلي، اأو التجمع�ت ال�شكنية، ب�لتن�شيق    -14

مع اجله�ت احلكومية املعنّية.

�لت�سريح بالعمل يف �لأ�سو�ق
�ملادة )5(

ُيحظر على اأي �شخ�ش طبيعي اأو اعتباري ممار�شة اأي ن�شاط اأو تقدمي اأي خدمة داخل ال�شوق ما 
مل يكن م�شّرح له بذلك من البلدية، وح��شل على الرتاخي�س والت�ش�ريح الالزمة يف هذا ال�ش�أن 

من اجلهة احلكومية املعنّية.

تخويل �لغري  بالإد�رة و�لإ�سر�ف
�ملادة )٦(

يجوز للبلدية اأن تعهد اإلى �شخ�س اعتب�ري اأو اأكرث ب�إدارة اأو ت�شغيل اأو ا�شتثم�ر كل اأو بع�س املرافق 
اأو العملي�ت التي تتم يف االأ�شواق، مبوجب عقد تربمه معه لهذا الغر�س، وال تكون البلدية م�شوؤولة 

عن اأي ديون اأو التزام�ت قد ترتتب للغري على ذلك ال�شخ�س نتيجة لهذا العقد.
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�لنتفاع بالعني �ملوؤجرة
�ملادة )7(

يتم االنتف�ع ب�لعني املوؤجرة مبقت�شى عقد اإيج�ر يتم اإبرامه مع البلدية، وفقً� لالإجراءات واالأحك�م 
املن�شو�س عليه� يف الق�نون رقم )6( ل�شنة 1997 امل�ش�ر اإليه، اأو اأي ت�شريع اآخر يحل حمله.

�لتنازل عن �لعني �ملوؤجرة
�ملادة )٨(

يجوز للم�شت�أجر التن�زل عن العني املوؤجرة اأو ت�أجريه� من الب�طن اأو مب�دلته� ب�أخرى، �شريطة  اأ- 
ح�شوله على موافقة البلدية اخلطية امل�شبقة على ذلك، و�شداد ن�شبة ال تزيد على )10%( من 
القيمة االإيج�رية ال�شنوية للعني املوؤجرة املحددة يف عقد االإيج�ر املربم مع البلدية اأو من قيمة 

اإيج�ر العق�رات املم�ثلة للعني املوؤجرة يف املنطقة ذاته�، اأيهم� اأكرث.
ُيحدد املدير العام بقرار ي�شدر عنه يف هذا ال�شاأن �شوابط و�شروط التنازل عن العني املوؤجرة  ب-  
اأو ت�أجريه� من الب�طن اأو مب�دلته�، والن�شبة املئوية التي ت�شتوفيه� البلدية يف اأي ح�لة من 

هذه احل�الت.

�إ�سغال �لأر�سفة و�ل�ساحات
�ملادة )٩(

ال يجوز للم�شت�أجر اإ�شغ�ل االأر�شفة اأو ال�ش�ح�ت اأو املمرات املوجودة داخل االأ�شواق اإال بعد احل�شول 
والإجراءات  وال�شروط  لل�شوابط  وفقًا  الت�شريح  منح هذا  ويتم  البلدية،  بذلك من  ت�شريح  على 

املعتمدة لدى البلدية يف هذا ال�ش�أن.

مو�قف �ل�سيار�ت يف �لأ�سو�ق
�ملادة )10(

وا�شتغللها  تنظيمها  للبلدية  ويكون  داخله،  املوجودة  ال�شيارات  مواقف  ال�شوق  مرافق  من  ُتعترب 
وتق��شي عوائده� ب�لطريقة التي تراه� من��شبة.

              
�لتز�مات �مل�ستاأجر

�ملادة )11(
امل�شت�أجر  على  االإم�رة،  يف  ال�ش�رية  الت�شريع�ت  يف  عليه�  املن�شو�س  االلتزام�ت  اإلى  ب�الإ�ش�فة 
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االلتزام مب� يلي:
�شروط عقد الإيجار املربم مع البلدية.   -1

ا�شتخدام املوازين واالأجهزة واملعدات القي��شية املعتمدة من البلدية يف عملية البيع.   -2
عدم و�شع املوازين اأو االأجهزة اأو معدات القي��س اأو ا�شتخدامه� خ�رج العني املوؤجرة.   -3

املحافظة على العني املوؤجرة والتاأمني على حمتوياتها، وفقًا ملا تدده البلدية يف هذا ال�شاأن،    -4
واإجراء ال�شي�نة االعتي�دية له�، وعدم اإجراء اأي تعديل عليه� اإال بعد احل�شول على موافقة 

البلدية اخلطية امل�شبقة على ذلك.
مة لعمل ال�شوق، مبا يف ذلك اللوائح املنظمة لأيام و�شاعات العمل يف  اللوائح والتعليمات املنظِّ   -5

ال�شوق.
عدم ت�شغيل اأي �شخ�س ب�أي �شفة ك�نت، عدا الب�عة اأو العم�ل امل�شّرح لهم بذلك من البلدية.   -6

ا�شتغالل العني املوؤجرة يف االأغرا�س امل�شّرح به� فقط واملحددة يف عقد االإيج�ر.   -7
املحددة يف عقد  الأغرا�ش  لل�شوق يف  التنظيمي  واملخطط  بها  امل�شّرح  امل�شاحات  ا�شتغلل    -8
اخلّطية  البلدية  موافقة  على  احل�شول  بعد  اإال  اآخر  غر�س  الأي  ا�شتغالله�  وعدم  االإيج�ر، 

امل�شبقة على ذلك.
اإال بعد احل�شول على  عدم اإغالق العني املوؤجرة ملدة تزيد على )90( ت�شعني يومً� متت�لية    -9

موافقة البلدية اخلّطية امل�شبقة على ذلك.
عدم اإجراء اأي تغيري يف البيانات الأ�شا�شية للرخ�شة التجارية اأو الن�شاط التجاري امل�شّرح    -10
مبزاولته يف العني املوؤجرة، اإال بعد احل�شول على موافقة البلدية اخلّطية امل�شبقة على ذلك.

االمتن�ع عن تداول اأي مواد اأو �شلع اأو ب�ش�ئع اأو تقدمي اأي خدم�ت غري م�شّرح به� من قبل    -11
البلدية.

عدم اإجراء اأي تعديلت اأو اإ�شافات يف البنية الإن�شائية اأو املعمارية اأو الأنظمة الفنية للعني    -12
املوؤجرة قبل احل�شول على ترخي�س بذلك من البلدية.

عدم الإخلل ب�شروط ومتطلبات حماية البيئة وال�شحة العامة و�شلمة املجتمع.   -13
اأي التزام�ت اأخرى حُتدده� البلدية مبوجب القرارات ال�ش�درة عنه� يف هذا ال�ش�أن.  -14

�لتز�مات �لُعّمال
�ملادة )12(

على الُعّم�ل املُ�شّرح لهم من البلدية ب�لعمل يف االأ�شواق االلتزام مب� يلي:
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مة لعمل ال�شوق، مبا يف ذلك اللوائح املنظمة لأيام و�شاعات  الأنظمة واللوائح والتعليمات املنظِّ   -1
العمل يف ال�شوق.

ارتداء الزي املعتمد من البلدية.   -2
و�شع البط�قة التعريفية املعتمدة من البلدية.   -3

احل�شول على البط�قة ال�شحية من اجله�ت احلكومية املعنّية.   -4
اللتزام بالتعليمات املنظمة لل�شكن يف امل�شاكن املخ�ش�شة لهم من قبل البلدية.   -5

اأي التزام�ت اأخرى حُتدده� البلدية مبوجب القرارات ال�ش�درة عنه� يف هذا ال�ش�أن.   -6

�لأ�سو�ق �ملتخ�س�سة
�ملادة )13(

خدم�ت  اأو  �شلع  اأو  ب�ش�ئع  تداول  على  املتخ�ش�شة  االأ�شواق  يف  وال�شراء  البيع  عملي�ت  تقت�شر 
اأو االأغذية احليوانية  اأو الطيور اأو احليوان�ت االأليفة  اأو االأعالف  اأو املوا�شي  حمددة، ك�ملح��شيل 
ُي�شّرح  التي  اأو اخلدم�ت  ال�شلع  اأو  الب�ش�ئع  اأو غريه� من  ال�شي�رات  اأو  امل�شتلزم�ت احليوانية  اأو 

بتداوله� داخل ال�شوق من قبل البلدية. 

�لر�سوم
�ملادة )14(

ت�شتويف البلدية نظري اخلدمات التي تقدمها مبوجب هذا القرار، الر�شوم املبّينة يف اجلدول  اأ-  
رقم )1( املُلحق بهذا القرار.

لغ�ي�ت ا�شتيف�ء الر�شوم امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يعترب جزء ال�شنة �شنة  ب-  
ك�ملة، وجزء ال�شهر �شهرًا ك�ماًل، وجزء اليوم يومً� ك�ماًل، وجزء ال�ش�عة �ش�عة ك�ملة. 

بدل �خلدمات و�أثمان ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء
�ملادة )15(

من  البلدية  ت�شتويف  االإيج�ر،  عقد  يف  املُحّدد  املوؤجرة  للعني  ال�شنوي  االإيج�ر  بدل  اإلى  ب�الإ�ش�فة 
امل�شت�أجر م� يلي:

بدل خدم�ت ال تزيد ن�شبته على )25%( من القيمة الإيجارية ال�شنوية للعني املوؤجرة، نظري    -1
خدمات احلرا�شة والنظافة وال�شيانة، وغريها من اخلدمات الأخرى التي تقدمها البلدية 
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للعني املوؤجرة.
امل�ء  ا�شتهالك  اأثم�ن  حتديد  ويتم  والكهرب�ء،  امل�ء  من  املوؤجرة  العني  ا�شتهالك  اأثم�ن    -2
التي  لل�شوابط  وفقً�  اأو كهرب�ء،  له� عدادات م�ء  يتوفر  التي ال  املوؤجرة  والكهرب�ء لالأعي�ن 

ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م.
يدفعه  املوؤجرة  للعني  ال�شنوي  االإيج�ر  بدل  قيمة  من   )%10( ن�شبته  م�شرتد  م�يل  ت�أمني    -3
هذا  رد  ويتم  واأحك�مه،  العقد  ببنود  التزامه  ل�شم�ن  االإيج�ر،  عقد  توقيع  عند  امل�شت�أجر 
الت�أمني عند انته�ء العقد وت�شليم العني املوؤجرة، على اأن ُيخ�شم من مبلغ الت�أمني اأي مب�لغ 

م�شتحقة للبلدية على امل�شت�أجر مبوجب اأحك�م هذا القرار اأو عقد االإيج�ر املربم معه.

�لعقوبات �لإد�رية
�ملادة )1٦(

اأيً� من  اأ�شد ين�س عليه� اأي قرار اآخر، ُيع�قب كل من يرتكب  مع عدم االإخالل ب�أي عقوبة  اأ-  
املخ�لف�ت املن�شو�س عليه� يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا القرار ب�لغرامة املُبّينة اإزاء ُكلٍّ 

منه�.
للبلدية  يجوز  امل�دة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  مبوجب  املُقّررة  الغرامة  عقوبة  اإلى  ب�الإ�ش�فة  ب-  

ب�لتن�شيق مع اجله�ت احلكومية املعنّية اتخ�ذ اأي من التدابري الت�لية بحق املخ�لف:
ف�شخ عقد االإيج�ر يف االأحوال التي ت�شتدعي ذلك، وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية.    -1

اإغالق العني املوؤجرة ملدة ال تزيد على �شتة اأ�شهر.   -2
التحفظ على الب�ش�ئع اأو املنتج�ت اأو ال�شلع امل�شكوك فيه� حلني التثبت من �شالحيته�    -3

ومطابقتها للموا�شفات وال�شروط ال�شحية املعتمدة.
اإتالف الب�ش�ئع اأو املنتج�ت اأو ال�شلع حمل املخ�لفة، وم� يف حكمه�، على نفقة املخ�لف    -4

اإذا ك�نت ُت�شّكل خطرًا على ال�شحة وال�شالمة الع�مة والبيئة.
ال�شاحات  يف  حجزها  اأو  الأ�شواق  ولوائح  لأنظمة  املخالفة  املركبة  على  الأقفال  و�شع    -5
ب�لتن�شيق مع  اأو حجزه�  االإم�رة،  للمركبة ملف مروري يف  اإذا مل يكن  للبلدية  الت�بعة 
ال�شرطة اإذا ك�ن يوجد له� ملف مروري، وذلك كله حلني قي�م املخ�لف ب�شداد الغرام�ت 
املفرو�شة عليه مبوجب هذا القرار ب�الإ�ش�فة اإلى تك�ليف ونفق�ت احلجز التي حتدده� 

البلدية.
وم� يف حكمه�، مبوجب حكم  املخ�لفة،  ال�شلع حمل  اأو  املنتج�ت  اأو  الب�ش�ئع  م�ش�درة    -6
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ق�ش�ئي.

�ل�سبطية �لق�سائية
�ملادة )17(

تكون ملوظفي البلدية الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من املدير الع�م، �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي 
ال�ش�درة مبوجبه،  والتعليم�ت  واللوائح  القرار  الأحك�م هذا  ب�ملخ�لفة  تقع  التي  االأفع�ل  اإثب�ت  يف 
ويكون لهم يف �شبيل ذلك دخول العني املوؤجرة ومرافقه� املختلفة وم�ش�كن العم�ل وحترير حم��شر 

ال�شبط الالزمة يف هذا ال�ش�أن.

�إز�لة �أ�سباب �ملخالفة
�ملادة )1٨(

ب�الإ�ش�فة اإلى فر�س الغرام�ت والتدابري املن�شو�س عليه� يف هذا القرار، يلتزم املخ�لف ب�لتعوي�س 
عن االأ�شرار التي حلقت ب�لعني املوؤجرة اأو ال�شوق نتيجة املخ�لفة املرتكبة منه، كم� يلتزم ب�إزالة 
اأ�شب�ب املخ�لفة خالل املهلة املحددة له من البلدية، وبخالف ذلك ف�إنه يكون للبلدية وعلى نفقة 
املخ�لف اإزالة اأ�شب�ب املخ�لفة ب�أجهزته� الذاتية اأو عن طريق الغري م�ش�فً� اإليه� م� ن�شبته )%25( 

من تلك النفق�ت كم�شروف�ت اإدارية، وُيعترب تقدير البلدية لهذه النفق�ت نه�ئيً�.

�لتظلم
�ملادة )1٩(

اأو التدابري املتخذة  اأو الإجراءات  لكل ذي م�شلحة التظلم خطيًا لدى املدير العام من القرارات 
بحقه مبوجب هذا القرار، خالل )30( ثالثني يومً� من ت�ريخ �شدور القرار اأو االإجراء اأو التدبري 
املتظلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خلل )30( ثالثني يومً� من ت�ريخ تقديه من قبل جلنة 

ي�شّكله� املدير الع�م لهذه الغ�ية، ويكون القرار ال�ش�در عن اللجنة يف هذا ال�ش�أن نه�ئيً�.

�ل�ستعانة باجلهات �حلكومية
�ملادة )20(

يكون للبلدية يف �شبيل تنفيذ اأحك�م هذا القرار اال�شتع�نة ب�جله�ت احلكومية يف االإم�رة، مب� يف 
ذلك اأفراد ال�شرطة، وعلى هذه اجله�ت تقدمي العون وامل�ش�عدة للبلدية متى ُطِلب منه� ذلك.
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�أيلولة �لر�سوم و�لغر�مات
�ملادة )21(

توؤول قيم الر�شوم والغرام�ت والبدالت املُ�شتوف�ة مبوجب اأحك�م هذا القرار اإلى ح�ش�ب اخلزانة 
الع�مة حلكومة دبي.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )22(

ُي�شدر املدير الع�م القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

�لإلغاء�ت
�ملادة )23(

ُيلغى االأمر املحلي رقم )107( ل�شنة 1997 امل�ش�ر اإليه، كم� ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى 
الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.

�لن�سر و�ل�سريان
�ملادة )24(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 5 �شبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد �لر�سوم �خلا�سة بالأ�سو�ق �لتابعة لبلدية دبي

�لر�سم )بالدرهم( بيان �خلدمة 

الثقيلة واخلفيفة  وال�ش�حن�ت  الربادات واحل�وي�ت  اأو وقوف  دخول 

ب�ش�ح�ت التفريغ.

دخول مركب�ت نقل وبيع ال�شمك ل�ش�ح�ت املزاد يف اأ�شواق ال�شمك:

- املركب�ت التي ال تزيد حمولته� على )1.5( طن.

- املركب�ت التي تزيد حمولته� على )1.5( طن.

وقوف مركب�ت اجلمهور يف املواقف الت�بعة لالأ�شواق.

اإ�شدار وجتديد ت�شريح عمل �شنوي للحم�لني داخل االأ�شواق.

للع�مل  تعريفية  لبط�قة  ف�قد  بدل  ا�شتخراج  اأو  جتديد  اأو  اإ�شدار 

امل�شرح له ب�الإق�مة يف م�ش�كن العم�ل. 

اإ�شدار بط�قة املواقف الت�بعة لالأ�شواق. 

اإ�شدار بدل تالف/ فاقد لبطاقة املواقف التابعة للأ�شواق.

موقف  يف  والثقيلة  اخلفيفة  املركب�ت  اأو  ال�ش�حن�ت  وقوف  تذكرة 

اإيواء املركب�ت وال�ش�حن�ت. 

- االأفراد من املواطنني واجلمعي�ت اخلريية وم� يف حكمه�.

- لل�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت.

تذكرة اإق�مة يف �شكن ال�ش�ئقني.

ال�شم�ح ببيع املنتج�ت املو�شمية يف:

- �شوق اخل�ش�ر.

30 درهم عن كل يوم

20 درهم عن كل يوم للمركبة

30 درهم عن كل يوم للمركبة

)2( درهم عن كل �ش�عة

500

50

50

150

)5( دراهم عن كل يوم

50

200

20 درهم عن كل يوم

10 دراهم للمرت املربع يف 

اليوم الواحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

م

ت�شريح امل�ش�ركة يف الفع�لي�ت املق�مة ب�الأ�شواق )�شوق اجلمعة وغريه�(:
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- �شوق ال�شمك.

اإيج�ر م�ش�حة يف �شوق املوا�شي:

- بيع املوا�شي.

- تخزين وفرز االأعالف. 

�شوق  يف  مزاد(  )�ش�حة  االأليفة  واحليوان�ت  الطيور  ببيع  ت�شريح 

الطيور. 

اإيج�ر م�ش�ح�ت الأغرا�س تخزين ال�شلع والب�ش�ئع واملركب�ت وغريه� 

ح�شب ن�شاط كل �شوق وب�شفة موؤقتة. 

ت�أجري م�ش�حة يف االأ�شواق الأن�شطة اإعالنية اأو ترويجية. 

اإ�شدار بدل ف�قد لعقد اإيج�ر.

تعديل بي�ن�ت عقد اإيج�ر. 

طلب مع�ينة العني املوؤجرة وغريه�.

ت�أجري م�ش�حة يف االأ�شواق لو�شع ط�والت وكرا�شي.

طلب بي�ن�ت اأو معلوم�ت تخ�س امل�شت�أجر. 

- االأفراد.

- ال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت.

اإع�دة تو�شيل اخلدمة )مي�ه  كهرب�ء( وغريه�.

25 درهم للمرت املربع يف اليوم 

الواحد

250 درهم للمرت املربع يف 

ال�شنة

20 درهم لليوم الواحد

250 درهم للمرت املربع يف 

ال�شنة

200 درهم للمرت املربع يف 

اليوم الواحد ملدة ال تزيد على 

)15( يومً�، 100 درهم عن كل 

يوم يزيد على ذلك.

250

200 درهم لكل تعديل

200

1500 درهم للمرت املربع يف 

ال�شنة الواحدة

200 درهم عن كل طلب

50 درهم لليوم الواحد

200 درهم لليوم الواحد

200

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ال�شم�ح ببيع االأث�ث امل�شتعمل واخلردوات )�ش�حة مزاد( يف �شوق االأث�ث امل�شتعمل:
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ت�شعني  املوؤجرة ملدة تزيد على )90(  العني  ب�إغالق  اإ�شدار موافقة 

يومً� متت�لية.

1000 درهم عن كل �شهر 23
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جدول رقم )2(
بتحديد �ملخالفات و�لغر�مات �خلا�سة بالأ�سو�ق �لتابعة لبلدية دبي

�لغر�مة )بالدرهم( بيان �ملخالفة

العمل يف ال�شوق بدون ت�شريح.

البيع اأو العر�س يف غري املك�ن املخ�ش�س لذلك يف ال�شوق. 

ال�شوق  �شمن  واخل�رجية  الداخلية  وامل�ش�ح�ت  املمرات  ا�شتغالل 

لتخزين وبيع الب�ش�ئع وال�شلع.

و�شع املوازين خ�رج املحل اأو الب�شطة اأو العربة اأو الدكة.

الزي  ب�رتداء  العم�ل  فئ�ت  من  وغريهم  احلم�لني  التزام  عدم 

املخ�ش�س لهم، اأو عدم و�شع عرب�تهم يف االأم�كن املحددة.

ال�شوق يف غري االأوق�ت امل�شرح به� من  الب�ش�ئع وال�شلع داخل  بيع 

البلدية.

فتح اأو اإغالق العني املوؤجرة يف غري املواعيد املحددة من البلدية.

اإلى  اأو الثقيلة  اأو ال�ش�حن�ت اخلفيفة  اأو احل�وي�ت  اإدخ�ل الربادات 

�ش�ح�ت التفريغ بدون ت�شريح. 

يف  اخلفيفة  اأو  الثقيلة  ال�ش�حن�ت  اأو  احل�وي�ت  اأو  الربادات  اإيق�ف 

غري املواقف املحددة له� يف �ش�حة التفريغ اأو املواقف الع�مة لل�شوق.

عدم اإفراغ اأو حتميل الربادات اأو ال�ش�حن�ت خالل املدة املحددة.

امل��شية  اأو  املح��شيل  اأو  ال�شلع  اأو  الب�ش�ئع  اأو حتميل  وتفريغ  عر�س 

املحددة  واملواعيد  االأوق�ت  غري  يف  االأليفة  واحليوان�ت  الطيور  اأو 

واالأم�كن املخ�ش�شة ب�الأ�شواق.

عدم التزام العم�ل واحلم�لني بقوائم اأ�شع�ر اخلدم�ت املحددة من 

البلدية.

400

400

400

200

100

500

500

500

500

200 درهم عن كل �ش�عة ت�أخري

500

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

م
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العبث بتجهيزات ومعدات ولوح�ت االأ�شواق.

اإ�شغ�ل اأر�شفة و�ش�ح�ت وممرات ومواقف االأ�شواق الداخلية يف غري 

احل�الت امل�شّرح به�.

للح�شول على  الب�ش�ئع  اأو  املركبة  بي�ن�ت غري �شحيحة عن  تقدمي 

اأي من الت�ش�ريح اأو املوافق�ت ال�ش�درة من البلدية بدون وجه حق.

تقطيع االأ�شم�ك وذبح املوا�شي والطيور يف غري االأم�كن املخ�ش�شة 

لذلك.

الطبخ اأو املبيت داخل العني املوؤجرة.

ال�شم�ح ب�إ�شك�ن عم�ل غري ت�بعني لل�شركة امل�شت�أجرة لل�شكن الت�بع 

لل�شوق.

ت�شويه املظهر العام لل�شوق.

اإيق�ف املركب�ت املخ�ش�شة للبيع يف ال�ش�ح�ت اأو املواقف املخ�ش�شة 

للجمهور، اأو ترك املركب�ت يف ال�ش�ح�ت واملواقف يف ال�شوق.

اإجراء تعديالت اأو اإ�ش�ف�ت يف العني املوؤجرة دون ت�شريح. 

بيع اأ�شن�ف غري م�شرح بتداوله� يف ال�شوق.

ت�أخر ال�شرك�ت اأو اأ�شح�ب ال�ش�حن�ت واملركب�ت يف جتديد ت�ش�ريح 

املواقف يف �ش�ح�ت االأ�شواق وغريه�.

خمالفة �شروط عقد الإيجار املربم بني امل�شتاأجر والبلدية.

ت�شغيل اأي �شخ�س ب�أية �شفة ك�نت من غري امل�شّرح لهم من البلدية.

ا�شتغالل العني املوؤجرة يف غري االأغرا�س املحددة يف عقد االإيج�ر.

اإغالق العني املوؤجرة ملدة تزيد على )90( ت�شعني يومً� متت�لية دون 

عذر تقبله البلدية.

خم�لفة القرارات ال�ش�درة عن البلدية. 
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )51( ل�سنة 201٦
بتعديل بع�ص �أحكام قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )1( ل�سنة 2014

ب�ساأن
تنظيم �لرت�م يف �إمارة دبي

__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي، 
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم الرتام يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي: 
�ل�ستبد�ل
�ملادة )1(

اإليه، الن�س  ُي�شتبدل بن�س امل�دة )18( من قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�شنة 2014 املُ�ش�ر 
الت�يل: 

�ملخالفات و�جلز�ء�ت
�ملادة )1٨(

مع عدم االإخالل ب�أي عقوبة اأ�شد ين�س عليه� اأي قرار اآخر: اأ-  
ُيع�قب كل من يتج�وز االإ�ش�رة ال�شوئية احلمراء عند تق�طع الطريق مع ال�شكة احلديدية    -1
اإلى حدوث ح�لة وف�ة بغرامة ال تقل عن )15.000(  ُيف�شي  ويت�شبب يف وقوع ح�دث 
اإلى  ب�الإ�ش�فة  األف درهم،  تزيد على )30.000( ثالثني  وال  األف درهم  خم�شة ع�شر 
�شحب رخ�شة قي�دة ال�ش�ئق املت�شبب يف احل�دث ملدة ال تقل عن �شنة واحدة وال تزيد 

على ثالث �شنوات.
ُيع�قب كل من يتج�وز االإ�ش�رة ال�شوئية احلمراء عند تق�طع الطريق مع ال�شكة احلديدية    -2
ويت�شبب يف وقوع ح�دث ُيف�شي اإلى حدوث اإ�ش�بة ج�شدية بغرامة ال تقل عن )5000( 
اإلى  األف درهم، ب�الإ�ش�فة  خم�شة اآالف درهم وال تزيد على )15.000( خم�شة ع�شر 
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�شحب رخ�شة قي�دة ال�ش�ئق املت�شبب يف احل�دث ملدة ال تقل عن �شتة اأ�شهر وال تزيد على 
�شنة واحدة.

ُيع�قب كل من يتج�وز االإ�ش�رة ال�شوئية احلمراء عند تق�طع الطريق مع ال�شكة احلديدية    -3
ويت�شبب يف وقوع ح�دث دون حدوث اإ�ش�بة ج�شدية بغرامة ال تقل عن )3000( ثالثة 
اآالف درهم وال تزيد على )6000( �شتة اآالف درهم، ب�الإ�ش�فة اإلى �شحب رخ�شة قي�دة 
ال�ش�ئق املت�شبب يف احل�دث ملدة ال تقل عن )30( ثالثني يومً� وال تزيد على �شتة اأ�شهر.
ُيع�قب كل من يتج�وز االإ�ش�رة ال�شوئية احلمراء عند تق�طع الطريق مع ال�شكة احلديدية    -4
دون الت�شبب بوقوع ح�دث بغرامة ال تقل عن )2000( األفي درهم وال تزيد على )5000( 
خم�شة اآالف درهم، ب�الإ�ش�فة اإلى �شحب رخ�شة قي�دة ال�ش�ئق املخ�لف ملدة ال تقل عن 

)30( ثالثني يومً� وال تزيد على ثالثة اأ�شهر.
 )100.000( عن  تقل  ال  بغرامة  االأحوال  بح�شب  املُ�شّغل  اأو  املق�ول  اأو  امل�لك  ُيع�قب    -5
اأي من احل�لتني  األف درهم يف  تزيد على )500.000( خم�شمئة  وال  األف درهم  مئة 

الت�ليتني: 
عدم التزام اأي منهم مبتطلب�ت االأمن وال�شالمة والت�شغيل االآمن للرتام املن�شو�س  اأ-  

عليه� يف هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه.
عدم التزام اأي منهم بتقدمي وثيقة الت�أمني، وفقً� للمتطلب�ت املن�شو�س عليه� يف  ب-  

هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه.
اأيً� من  اأ�شد ين�س عليه� اأي قرار اآخر، ُيع�قب كل من يرتكب  مع عدم االإخالل ب�أي عقوبة  ب-  
املخ�لف�ت املن�شو�س عليه� يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا القرار ب�لغرامة املبّينة اإزاء كل 
منه�، وت�ش�عف قيمة الغرامة يف ح�ل مع�ودة ارتك�ب اأي من املخ�لف�ت املحددة يف البنود 
ت�ريخ  من  واحدة  �شنة  الذكر خالل  �ش�لف   )2( رقم  من اجلدول  و)4(  و)3(  و)2(   )1(

ارتك�ب املخ�لفة ال�ش�بقة له�، ومب� ال يزيد على )15.000( خم�شة ع�شر األف درهم.
ب�الإ�ش�فة اإلى عقوبة الغرامة امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة، يجوز للهيئة اتخ�ذ  ج-  

واحد اأو اأكرث من التدابري الت�لية بحق مرتكب املخ�لفة: 
اإيق�ف االأعم�ل حلني اإزالة اأ�شب�ب املخ�لفة.   -1

اإلغاء اأو تعليق اأي موافقة اأو ت�شريح اأو �شهادة اأو اإذن مت منحه اأو اإ�شداره مبوجب هذا    -2
القرار.
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��ستبد�ل جدول �ملخالفات و�لغر�مات
�ملادة )2(

اإليه،  املُ�ش�ر   2014 ل�شنة   )1( رقم  التنفيذي  املجل�س  بقرار  املُلحق   )2( رقم  ب�جلدول  ُي�شتبدل 
اجلدول املُلحق بهذا القرار.

�لن�سر و�ل�سريان
�ملادة )3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 5 �شبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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�جلدول رقم )2(
بتحديد �ملخالفات و�لغر�مات

�لغر�مة )بالدرهم( و�سف �ملخالفة

تدريب  ت�شريح  اأو  الرتام  قي�دة  ت�شريح  اإبراز  عدم  اأو  حمل  عدم 

�ش�ري املفعول اأثن�ء قي�دة الرتام اأو التدريب على قي�دته.

اأو بت�شريح  قي�دة الرتام دون احل�شول على ت�شريح قي�دة الرتام 

منتهي.

قي�دة الرتام ب�شكل خم�لف الأحك�م الفقرات من )3( اإلى )6( من 

امل�دة )14( من هذا القرار.

املحددة  الرتام  قي�دة  على  التدريب  املدرب مبتطلب�ت  التزام  عدم 

من الهيئة.

اإلق�ء اأو الت�شبب يف اإلق�ء نف�ي�ت على حرم ال�شكة احلديدية.

من  املحددة  االأم�كن  غري  من  احلديدية  ال�شكة  م�ش�ر  امل�ش�ة  عبور 

الهيئة.

دخول املنطقة املحظورة دون ت�شريح.

اإتي�ن اأو ال�شروع ب�إتي�ن اأي فعل من �ش�أنه التدّخل يف ت�شغيل الرتام اأو 

الت�أثري على �شالمته اأو �شالمة بنيته التحتية.

اعرتا�س حركة �شري الرتام ب�أي �شكل قد يوؤدي اإلى تعطيل اخلدمة.

وقوف املركبة يف امل�ش�حة امل�شرتكة.

عدم منح االأولوية حلركة الرتام.

دخول املركبة امل�ش�ر املخ�ش�س للرتام مع الت�شبب ب�إحل�ق �شرر اأو 

تعطيل للخدمة.

اأي  اإحل�ق  يف  الت�شبب  دون  للرتام  املخ�ش�س  امل�ش�ر  املركبة  دخول 

�شرر اأو تعطيل للخدمة.
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٦0( ل�سنة 201٦
بتعيني 

�ملدير �لتنفيذي ملركز دبي لالأمن �لقت�سادي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2016 ب�ش�أن مركز دبي لالأمن االقت�ش�دي،

قررنا ما يلي:
تعيني �ملدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
ُيعنيَّ �ل�سيد/ من�سور عبد�هلل حممد �لب�ستكي، مديرًا تنفيذيً� ملركز دبي لالأمن االقت�ش�دي. 

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 5 �شبتمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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قر�ر رقم )2( ل�سنة 201٦
ب�سم ع�سو �إلى 

جلنة تثمني �لأر��سي يف �إمارة دبي 
__________

نحن   حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم     رئي�ص �لبلدية

بعد االطالع على ال�شالحي�ت املخولة لن� ق�نونً� مبوجب مر�شوم ت�أ�شي�س بلدية دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015م بت�شكيل جلنة تثمني االأرا�شي يف اإم�رة دبي ال�ش�در بت�ريخ 26 

م�يو 2015م،

قررنا ما يلي:
�ملادة )1(

ُي�شم �ل�سيد/ خاطر ح�سن علي خمي�ص �لنعيمي اإلى جلنة تثمني االأرا�شي يف اإم�رة دبي املُ�شكلة 
مبوجب القرار رقم )1( ل�شنة 2015م امل�ش�ر اإليه وذلك ب�شفة ع�شوًا.

�ملادة )2(
يلحق هذا القرار ب�لقرار رقم )1( ل�شنة 2015م ويقراآن معً�.

�ملادة )3(
ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم
رئي�ص �لبلدية

      
�شدر يف دبي بت�ريخ 7 �شبتمرب 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق 5 ذو احلجة 1437هـ
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