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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )37ل�سنة  2016بتعيني ق�ضاة يف حماكم دبي. مر�سوم رقم ( )38ل�سنة  2016بنقل وتعيني ق�ضاة يف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف�إمارة دبي.
 مر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2016بتعيني ق�ضاة يف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف �إمارةدبي.
 مر�سوم رقم ( )40ل�سنة  2016ب�ش�أن �إنهاء خدمة م�ساعد مدير عام دائرة الرقابة املالية. مر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2016ب�ش�أن �إنهاء خدمات بع�ض موظفي بلدية دبي. مر�سوم رقم ( )42ل�سنة  2016ب�ش�أن �إنهاء خدمة موظف يف دائرة الرقابة املالية. مر�سوم رقم ( )43ل�سنة  2016ب�ش�أن �إنهاء خدمات بع�ض موظفي دائرة الت�شريفاتوال�ضيافة بدبي.
 مر�سوم رقم ( )44ل�سنة  2016ب�ش�أن �إنهاء خدمة مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي. مر�سوم رقم ( )45ل�سنة  2016بتعيني مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي.املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )59ل�سنة  2016بت�شكيل جلنة تخ�صي�ص الأرا�ضيال�صناعية اال�ستثمارية يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )62ل�سنة  2016ب�ش�أن رعاية موظفي حكومة دبي من�إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية.
امل�ساعدات املالحية يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )63ل�سنة  2016ب�ش�أنِ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرقواملوا�صالت.
 -قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )65ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن
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را�شد للإدارة احلكومية.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )66ل�سنة  2016بتعيني م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاعالهند�سة والتخطيط.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )67ل�سنة  2016بتعيني م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاعخدمات البيئة وال�صحة العامة.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )68ل�سنة  2016بتعيني م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاعرقابة البيئة وال�صحة وال�سالمة.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )69ل�سنة  2016بتعيني م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاعالدعم العام.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )70ل�سنة  2016بتعيني مدير تنفيذي لقطاع �سالمة وبيئةالطريان يف هيئة دبي للطريان املدين.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )71ل�سنة  2016بتعيني مدير تنفيذي لقطاع النقل اجلويوال�ش�ؤون الدولية يف هيئة دبي للطريان املدين.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )72ل�سنة  2016بتعيني مدير تنفيذي لقطاع �أمن الطريانوالتحقيق يف احلوادث يف هيئة دبي للطريان املدين.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )73ل�سنة  2016بتعيني مدير تنفيذي لقطاع الدعمواالت�صال امل�ؤ�س�سي يف هيئة دبي للطريان املدين.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )74ل�سنة  2016بتعيني مدير تنفيذي لقطاع العمل اخلرييبدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )75ل�سنة  2016بتعيني مدير تنفيذي مل�ؤ�س�سة تنظيمال�صناعة الأمنية.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )76ل�سنة  2016بتعيني مدير تنفيذي ملركز الإماراتالعاملي لالعتماد.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )77ل�سنة  2016بتعيني ع�ضو يف اللجنة العليا للت�شريعاتيف �إمارة دبي.
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مر�سوم رقم ( )37ل�سنة 2016
بتعيني
ق�ضاة يف حماكم دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

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

التعيني يف حمكمة التمييز
املادة ()1
قا�ضي ًا يف حمكمة التمييز ُك ٌّل من:
ُي نّعي ِ
 -1ال�سيد� /أحمد �إبراهيم �سليمان النجار.
 -2ال�سيد /حممد �إبراهيم حممد ال�سعدين.
 -3ال�سيد /حممد عبدالنبي حممد ح�سن الأ�سيوطي.
ً
خ�ص�صات املالية لبداية مربوط قا�ضي متييز ،وفقا للقانون
مُوينح ُك ٌّل منهم الراتب ال�شهري واملُ ّ
رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول رواتب ومخُ �صّ �صات ال ُق�ضاة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم
( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
التعيني يف حمكمة اال�ستئناف
املادة ()2
قا�ضي ًا يف حمكمة اال�ستئناف ،مُوينح الراتب
ُي نّعي ال�سيد /م�صطفى عطية دروي�ش ح�سن حيدقِ ،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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خ�ص�صات املالية لبداية مربوط قا�ضي ا�ستئناف ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة 2009
ال�شهري واملُ ّ
وجدول رواتب ومخُ �صّ �صات ال ُق�ضاة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009املُ�شار
�إليهما.
التعيني يف املحكمة االبتدائية
املادة ()3
قا�ضي ًا يف املحكمة االبتدائية ُك ٌّل من :
ُي نّعي ِ
 -1ال�سيد /عبدالنا�صر عبدالعزيز جمعة عبدالواحد.
 -2ال�سيد /عبدالوهاب حممد عبدالوهاب ال�شافعي.
 -3ال�سيد /علي �إبراهيم �إبراهيم كمونه.
 -4ال�سيد /فرج مو�سى عبدالرحيم القالوي.
 -5ال�سيد /يا�سر عبدالرحمن حممود الفيل.
 -6ال�سيد /حبيب عامر �أحمد عو�ض.
 -7ال�سيد /عبداحلليم ح�سني حممد عبداملنعم.
 -8ال�سيد /حممد م�صطفى �إبراهيم خليل.
خ�ص�صات املالية لبداية مربوط قا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون
مُوينح ُك ٌّل منهم الراتب ال�شهري واملُ ّ
رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول رواتب ومخُ �صّ �صات ال ُق�ضاة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم
( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )38ل�سنة 2016
بنقل وتعيني
ق�ضاة يف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )21ل�سنة  2008ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية للع�سكريني املحليني
العاملني يف حكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني العاملني يف
�إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف �إمارة دبي ،و ُي�شار
�إليه فيما بعد بـِ «املركز»،
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة املواطنني يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

النقل
املادة ()1
�أُ -ينقل من �شرطة دبي �إلى املركز ،ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
 -1عبدالعزيز عبدالرحمن علي عبداهلل �أنوهي.
 -2خالد حممد نور كرم�ستجي.
 -3حممد �أحمد �سيف را�شد الكعبي.
 -4حارب حممد حارب خمي�س املهريي.
 -5ح�سن علي ح�سن �أحمد مدين.
 -6عمر عبيد املن�صوري.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بُ -ينقل من دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي �إلى املركزُ ،ك ٌّل من:
 -1ال�سيد� /أحمد حممد �أحمد �إدري�س.
 -2ال�سيد /فهد �أحمد �سعيد علي بن خادم.
 -3ال�سيدة /يقني عبداهلل عبدالعزيز النجار احلمادي.
جُ -ينقل ال�سيد /علي ح�سن �سامل عبداهلل البلو�شي ،من النيابة العامة يف دبي �إلى املركز.
دُ -ينقل ال�سيد� /أحمد مو�سى حممد عبدالرحمن ،من الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب
يف دبي �إلى املركز.
التعيني
املادة ()2
ُي نّعي الأ�شخا�ص الواردة �أ�سما�ؤهم يف املادة ( )1من هذا املر�سوم ُق�ضا ًة يف املركز ،مُوينح ُك ٌّل منهم
بداية مربوط درجة قا�ضي ابتدائي ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول درجات ورواتب
وخم�ص�صات الق�ضاة املواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
توزيع الق�ضاة
املادة ()3
يتولى رئي�س املركز مبوجب قرار ي�صدر عنه يف هذا ال�ش�أن ،توزيع ال ُق�ضاة امل�شمولني ب�أحكام هذا
املر�سوم على الدوائر والوحدات التنظيمية التي يت�ألف منها القطاع الق�ضائي يف املركز.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM

8

العدد ( - )٤٠7ال�سنة ( ١٩ - )50ربيع الأول 143٨هـ  -املوافق  ١٨دي�سمرب 201٦م

Issue 407 Pages.indd 8

مر�سوم رقم ( )39ل�سنة 2016
بتعيني
ق�ضاة يف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف �إمارة دبي
__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف �إمارة دبي ،و ُي�شار
�إليه فيما بعد بـِ «املركز»،
وعلى الالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة غري املواطنني يف �إمارة
دبي،
نر�سم ما يلي:

التعيني
املادة ()1
ُي نّعي ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم ،ق�ضا ًة يف املركز:
 -1حممد م�سعد �أحمد عبداجلواد حممد ال�شريف.
 -2حممد م�صطفى رمزي عبداهلل الب�شبي�شي.
�	-3أحمد رمزي م�صطفى حممد عطا اهلل.
مُوينح ُك ٌّل منهم بداية مربوط درجة قا�ضي ا�ستئناف ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول
رواتب وخم�ص�صات ال ُق�ضاة غري املواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
توزيع الق�ضاة
املادة ()2
يتولى رئي�س املركز مبوجب قرار ي�صدر عنه يف هذا ال�ش�أن ،توزيع ال ُق�ضاة املُ�شار �إليهم يف املادة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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( )1من هذا املر�سوم على الدوائر والوحدات التنظيمية التي يت�ألف منها القطاع الق�ضائي يف
املركز.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )40ل�سنة 2016
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة ُم�ساعد مدير عام دائرة الرقابة املالية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2010ب�ش�أن دائرة الرقابة املالية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2008بتعيني م�ساعد ملدير عام دائرة الرقابة املالية،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء خدمة ُم�ساعد املدير العام
املادة ()1
ُتنهى خدمة ال�سيد /حممد ح�سن علي ح�سن املرزوقيُ ،م�ساعد مدير عام دائرة الرقابة املالية.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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مر�سوم رقم ( )41ل�سنة 2016
ب�ش�أن
�إنهاء خدمات بع�ض موظفي بلدية دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
نر�سم ما يلي:

�إنهاء اخلدمة
املادة ()1
ُتنهى خدمات موظفي بلدية دبي التالية �أ�سما�ؤهم:
 -1ال�سيد /ر�شاد حممد حممد بوخ�ش.
 -2ال�سيدة /حواء عبداهلل حممد عبداهلل الب�ستكي.
 -3ال�سيد� /إ�سماعيل عبدالرحمن عبدالرحمن البنا.
 -4ال�سيد /عبداحلكيم عبدالكرمي ح�سني املالك.
 -5ال�سيد /حميد �سعيد �أحمد املري.
 -6ال�سيد /خليل علي ح�سني.
 -7ال�سيد /خليفة عبد اهلل حارب بن حارب.
 -8ال�سيد /حممد حممود عبدالرحيم النوري.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ � 26سبتمرب  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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مر�سوم رقم ( )42ل�سنة 2016
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة موظف يف دائرة الرقابة املالية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2010ب�ش�أن دائرة الرقابة املالية وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء خدمة املوظف
املادة ()1

ُتنهى خدمة ال�سيد /حممد �سيف حممد �أحمد العتيبه ،خبري رقابة مالية بدائرة الرقابة
املالية.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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مر�سوم رقم ( )43ل�سنة 2016
ب�ش�أن
�إنهاء خدمات بع�ض موظفي دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2016ب�ش�أن دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء اخلدمة
املادة ()1
ُتنهى خدمات موظفي دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي التالية �أ�سما�ؤهم:
 -1ال�سيد /حممد �إ�سماعيل حممد �أحمد الرئي�سي.
 -2ال�سيد /عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ح�سن البلو�شي.
 -3ال�سيد /علي رم�ضان علي �أحمد.
 -4ال�سيد /علي دروي�ش عبداهلل كرم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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مر�سوم رقم ( )44ل�سنة 2016
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين العموم يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )51ل�سنة  2009بتعيني مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء خدمة املدير العام
املادة ()1
ُتنهى خدمة ال�سيد /خالد حممد علي الكمده ،مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  ٧نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � ٧صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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مر�سوم رقم ( )45ل�سنة 2016
بتعيني
مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين العموم يف
حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني املدير العام
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد� /أحمد عبدالكرمي حممد جلفار ،مدير ًا عام ًا لهيئة تنمية املجتمع يف دبي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  ٧نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � ٧صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )59ل�سنة 2016
بت�شكيل
جلنة تخ�صي�ص الأرا�ضي ال�صناعية اال�ستثمارية يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي العقارية وتعديالته ،و ُي�شار �إليها
فيما بعد بـ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )34ل�سنة  2007ب�ش�أن ت�شكيل جلنة تخ�صي�ص الأرا�ضي
ال�صناعية اال�ستثمارية،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل اللجنة
املادة ()1

ُت�ش ّكل يف �إمارة دبي جلنة دائمة ت�سمى «جلنة تخ�صي�ص الأرا�ضي ال�صناعية اال�ستثمارية يف
�إمارة دبي» برئا�سة املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،وع�ضوية كل من:

 -1نائب مدير عام دائرة التنمية االقت�صادية.
 -2مدير �إدارة التخطيط ببلدية دبي.
 -3رئي�س ق�سم البحوث التخطيطية ببلدية دبي.
 -4مدير عام �إدارة �أ�صول الأرا�ضي بامل�ؤ�س�سة.
		
 -5رئي�س �إدارة امل�شاريع بامل�ؤ�س�سة.
و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «اللجنة».

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()2
ُتناط باللجنة املهام وال�صالحيات التالية:
 -1النظر يف طلبات تخ�صي�ص الأرا�ضي ال�صناعية ،وفق ًا لل�شروط واملعايري املعتمدة لهذه
الغاية.
 -2و�ضع املعايري التي ت�ضمن اال�ستفادة املُثلى من الأرا�ضي ال�صناعية ،التي تخ�ص�ص لأغرا�ض
اال�ستثمار ال�صناعي ،مبا ي�ضمن ح�سن ا�ستغاللها ،وعدم الإخالل باال�شرتاطات واملعايري
البيئية فيها.
 -3الإ�شراف على تنفيذ اخلطط املعتمدة من امل�ؤ�س�سة لتطوير املدن اال�ستثمارية ال�صناعية،
بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية.
 -4درا�سة التقارير التي ُتق ّدم �إليها حول مدى التزام م�ستثمري الأرا�ضي ال�صناعية بال�شروط
والأحكام التي تن�ص عليها العقود املُربمة معهم ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
 -5تفعيل قنوات االت�صال والت�شاور مع اجلهات احلكومية املعن ّية يف �إمارة دبي لدعم القطاع
ال�صناعي ،من خالل جتهيز مدن ا�ستثمارية متكاملة اخلدمات وفق �أحدث املوا�صفات.
 -6ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة �أو امل�ؤقتة ،واال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من
اخلرباء واال�ست�شاريني واملتخ�ص�صني �سوا ًء من موظفي حكومة دبي �أم من غريهم.
�آلية اجتماعات اللجنة
املادة ()3
�أ -تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها� ،أو نائبه يف حال غيابه� )4( ،أربعة اجتماعات يف
ال�سنة على الأقل ،وتكون اجتماعاتها �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون رئي�س
اللجنة �أو نائبه من بينهم.
رجح
ب -تتخذ اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي ّ
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ج -تختار اللجنة يف �أول اجتماع لها نائب ًا للرئي�س من بني �أع�ضائها ،يقوم مقام رئي�س اللجنة يف
حال غيابه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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رفع التقارير
املادة ()4
يتولى رئي�س اللجنة رفع تقارير دورية بنتائج �أعمال اللجنة �إلى املجل�س التنفيذي.
الإلغاءات
املادة ()5
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )34ل�سنة  2007املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()6
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 5سبتمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3ذو احلجة 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )62ل�سنة 2016
ب�ش�أن
رعاية موظفي حكومة دبي من �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2007ب�ش�أن تخويل رئي�س املجل�س التنفيذي �إ�صدار ت�شريعات �إدارة
املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )16ل�سنة  2013ب�ش�أن الت�أمني ال�صحي ملوظفي حكومة دبي
وتعديالته،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
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 :قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة 2006
القانون
وتعديالته.
 :الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
الهيئة العامة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
 :الدوائر احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،واملجال�س وال�سلطات،
الدائرة
وغريها من اجلهات احلكومية التي تخ�ضع لأحكام القانون.
دائرة املوارد الب�شرية  :دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي.
 :هيئة ال�صحة يف دبي.
الهيئة
 :مدير عام الهيئة.
املدير العام
 :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن موازنة الدائرة ،وي�شمل
املوظف
الذكر والأنثى.
 :الت�أمني ال�صحي املُق ّرر للموظفني مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم
الت�أمني ال�صحي
( )16ل�سنة  2013املُ�شار �إليه.
 :اللجنة الطبية املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام القانون.
اللجنة الطبية
اللجنة الطبية االحتادية  :اللجنة الطبية املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة
 1999املُ�شار �إليه.
فاجئ يقع �أثناء العمل �أو ب�سببه ُي�ؤ ّدي �إلى �إ�صابة املوظف.
احلادث
 :حدث ُم ِ
 :الإ�صابة التي تلحق باملوظف نتيجة حادث وقع له يف مقر عمله� ،أو ب�سببه
�إ�صابة العمل
�أو �أثناء طريقه �إليه دون انحراف من مقر �سكنه �إلى مقر عمله وبالعك�س،
�أو �أثناء تن ّقله للقيام مبهامه الوظيفية املُك ّلف بها �سواء داخل الإمارة �أو
خارجها ،كما ُتعترب الوفاة الناجتة عن الإرهاق والإجهاد �أثناء العمل �أو
ب�سببه �إ�صابة عمل.
� :إ�صابة املوظف ب�أي من الأمرا�ض املِهن ّية التي ي�صدر بتحديدها قرار من
املر�ض املهني
املدير العام.
 :املوظف الذي يتعر�ض لإ�صابة العمل �أو املر�ض املهني وفق ًا لأحكام هذا
املُ�صاب
القرار.
 :كل عجز من �ش�أنه �أن يحول ب�شكل كلي وب�صفة دائمة بني املوظف وبني
العجز الكلي
قيامه مبهام وظيفته �أو �أي عمل �آخر.
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العجز اجلزئي
الراتب الإجمايل

 :كل عجز من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�شكل جزئي وب�صفة دائمة على قدرة املوظف
للقيام مبهامه الوظيفية.
 :الراتب الذي يتقا�ضاه املوظف �شهري ًا ،وي�شمل الراتب الأ�سا�سي والعالوة
العامة وبدل املهارات.

نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتط ّبق �أحكام هذا القرار على موظفي الدوائر اخلا�ضعة لأحكام القانون ،و�أي جهة حكومية �أخرى
يتقرر �إخ�ضاعها لأحكامه بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
�أهداف القرار
املادة ()3

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
 -1تعزيز �إجراءات ال�سالمة املهنية للموظفني ،ووقايتهم من �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية.
 -2توفري الرعاية ال�صحية لل ُم�صابني.
 -3توفري مظلة للتعوي�ض عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية.
 -4املحافظة على عنا�صر الإنتاج ويف ُمقدِّ متها املوارد الب�شرية.
 -5خلق بيئة عمل �آمنة ،تهدف �إلى حت�سني وزيادة م�ستوى الإنتاج.
 -6احلد من تكاليف العالج والت�أهيل والتعوي�ض عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية.
التزامات الدائرة
املادة ()4
لغايات هذا القرار ،على الدائرة توفري البيئة املنا�سبة للعمل ،التي ت�ضمن �سالمة و�صحة موظفيها،
وينبغي عليها على وجه اخل�صو�ص االلتزام مبا يلي:
 -1و�ضع قواعد و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية ملوظفيها ،مبا يتنا�سب مع طبيعة �أن�شطتها،
و�إلزام املوظفني بها ،ومتابعة تنفيذها ،وتوفري م�ستلزمات ال�سالمة املهنية يف موقع العمل.
 -2تدريب املوظفني على كل ما ي�ستجد من �أ�ساليب �آمنة للقيام بالعمل ،وال�سعي نحو حت�سني هذه
الأ�ساليب.
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 -3مراقبة املوظفني �أثناء قيامهم بعملهم للحد من تعر�ضهم لأي خماطر ناجتة عن الأمرا�ض
املهنية و�إ�صابات العمل.
 -4الت�أكد من �صالحية �أدوات احلماية ال�شخ�صية والعامة للموظفني ،ومتابعة �صيانتها.
 -5درا�سة �أ�سباب احلوادث ،وو�ضع التدابري الالزمة ل�ضمان عدم تكرارها.
�	-6إيقاف العمل عند وجود �أي عوامل قد ُت�ش ّكل خطر ًا على املوظفني.
 -7ن�شر الوعي الوقائي املهني للموظفني ،وت�أهيلهم وتدريبهم قبل مبا�شرتهم العمل ،و�إعالمهم
مبخاطر العملُ ،
وط ُرق الوقاية منها.
 -8ت�سجيل حاالت �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية ،ورفعها ب�شكل دوري �إلى دائرة املوارد
الب�شرية.
اخت�صا�صات دائرة املوارد الب�شرية
املادة ()5
لغايات هذا القرار ،تتولى دائرة املوارد الب�شرية املهام وال�صالحيات التالية:
 -1الإ�شراف على تطبيق �أحكام هذا القرار.
 -2و�ضع النماذج الالزمة لتطبيق �أحكام هذا القرار ،وحتديثها ،وتزويد الدوائر بن�سخ منها.
 -3مراجعة هذا القرار بالتن�سيق مع الدوائر واجلهات احلكومية املعن ّية ،واقرتاح التعديالت
الالزمة على �أحكامه ،ورفع تلك التعديالت �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي العتمادها.
�	-4إن�شاء �سجل خا�ص باملُ�صابني ،لغايات ر�صد تلك الإ�صابات وحتليلها ،واتخاذ القرارات
الالزمة ب�ش�أنها.
الإجراءات والتدابري الوقائية
املادة ()6
بالإ�ضافة �إلى التزاماتها املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ،على الدائرة اتخاذ كافة الإجراءات
والتدابري الوقائية الالزمة للحد من تع ّر�ض موظفيها لإ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ما يلي:
 -1حتديد قائمة بالوظائف التي مُيكن �أن يتعر�ض �شاغلوها للإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض املهنية.
�	-2إجراء الك�شف الطبي الدوري بالتن�سيق مع الهيئة ل�شاغلي الوظائف املُح ّددة بالقائمة املُ�شار
�إليها يف البند ( )1من هذه املادة ،وذلك بح�سب طبيعة العمل الذي ُي�ؤ ّديه املوظف ،على �أن
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يتم توثيق نتيجة الك�شف الطبي يف ال�سجالت التي يتم �إعدادها لدى الدائرة لهذا الغر�ض.
 -3اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أكد من مدى �إ�صابة املوظف باملر�ض املهني ومعاجلته يف حال
اال�شتباه بذلك.
التزامات املوظف
املادة ()7
لغايات هذا القرار ،على املوظف املُحافظة على �سالمته من التع ّر�ض لأي �إ�صابة عمل �أو مر�ض
مهني �أثناء ت�أديته لعمله �أو ب�سببه ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 -1انتهاج �أ�سلوب العمل ال�سليم عند قيامه مبهامه الوظيفيةّ ،
وتوخي احليطة واحلذر يف تعامله
مع املُ ِع ّدات والأدوات والآل ّيات التي ي�ستخدمها �أثناء العمل.
 -2مراقبة عنا�صر العمل واملعدات ،و�إخطار م�س�ؤوليه املُبا�شرين عند حدوث �أي خلل.
 -3التق ّيد بتعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية املعتمدة لدى الدائرة ،وا�ستخدام �أدوات احلماية
ال�شخ�صية.
 -4االبتعاد عن �أي ُم�ؤ ّثرات مادية قد ُت ِلحق به ال�ضرر �أثناء قيامه بالعمل.
 -5املحافظة على �سالمة املعدات والأدوات والآليات التي ي�ستخدمها �أثناء عمله.
 -6االلتزام بقواعد و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املِهن ّية التي ت�ضعها الدائرة ،واخل�ضوع للك�شف
الطبي املُق ّرر من ِقبلها.
�إ�صابة العمل الناجتة عن الإجهاد
املادة ()8
ُي�شرتط العتبار الإ�صابة الناجتة عن الإجهاد �أو الإرهاق �إ�صابة عمل تو ّفر ال�شروط التالية:
�	-1أن يكون الإجهاد �أو الإرهاق ناجت عن بذل جهد �إ�ضايف يفوق اجلهد العادي املطلوب من
املوظف لإجناز العمل املُك ّلف به.
�	-2أن يكون هناك تكليف للموظف للقيام بالعمل الذي نتج عنه بذل جهد �إ�ضايف.
�	-3أن تكون هناك عالقة �سبب ّية مبا�شرة بني حالة الإجهاد �أو الإرهاق من العمل والإ�صابة التي
حلقت باملوظف.
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املر�ض املهني
املادة ()9

ُي�شرتط العتبار املر�ض مهني ًا ما يلي:
�	-1أن تكون هناك عالقة �سبب ّية بني املر�ض والوظيفة التي ي�شغلها املوظف.
�	-2أن يكون املر�ض املهني من بني الأمرا�ض التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
�	-3أن تكون الفرتة الزمن ّية التي تع ّر�ض فيها املوظف للعوامل املُ�س ّببة للمر�ض كافية علمي ًا
لإ�صابته بذلك املر�ض.
�	-4أن يظهر املر�ض �أثناء خدمة املوظف� ،أو خالل �سنتني ميالديتني من تاريخ انتهاء خدمته لدى
الدائرة.
توفري الرعاية ال�صحية
املادة ()10
�أ -يتم توفري الرعاية ال�صحية الالزمة لل ُم�صاب �ضمن برنامج الت�أمني ال�صحي دون حت ّمله �أي
مبالغ مالية لتكاليف خدمات الرعاية ال�صحية املُق ّدمة �إليه ،وب�صرف النظر عن فئة الت�أمني
ال�صحي التي ي�ستحقها املوظف ،وت�شمل الرعاية ال�صحية التي يجب �أن ُتقدِّ مها الدائرة
لل ُم�صاب ودومنا ح�صر ما يلي:
 -1تقدمي الإ�سعافات الأ ّولية لل ُم�صاب ،ونقله �إلى �أقرب مركز طبي �أو ُم�ست�شفى.
 -2نقل املُ�صاب بعد ا�ستقرار حالته ال�صحية الى �أي من�ش�أة �صحية حكومية متى تو ّفر
العالج له يف هذه املن�ش�أة ،وذلك يف حال كان يتلقى العالج لدى من�ش�أة �صحية خا�صة.
 -3توفري الرعاية ال�صحية لل ُم�صاب خارج الدولة يف حال عدم توفرها داخل الدولة ،بنا ًء
على تقرير �صادر عن اللجنة الطبية.
 -4ت�أمني الرعاية ال�صحية لل ُم�صاب حلني ا�ستقرار حالته ال�صحية �أو وفاته ،مبا يف ذلك:
�أ -الرعاية ال�صحية املتعلقة ب�إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني دون ا�ستثناء.
�ساعدة.
ب -الت�أهيل الطبي وتقدمي الأطراف ال�صناعية والأجهزة الطبية املُ ِ
ج� -صرف الأدوية الالزمة.
د -تكاليف النقل من مكان العالج �إلى مقر �سكنه.
 -5متابعة حالة املُ�صاب خالل فرتة العالج بالتن�سيق املبا�شر مع املُن�ش�أة ال�صحية التي
تتولى عالجه ،وي�شمل ذلك طلب التقارير الطبية التي تبني حالته ال�صحية ،ومدى
التزامه بالعالج.
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 -6التن�سيق مع اللجنة الطبية يف كل ما يتعلق بحالة املُ�صاب ،وتزويدها بالتقارير ال�صادرة
عن املُن�ش�أة ال�صحية التي تتولى عالجه.
ب -يتم توفري الرعاية ال�صحية الالزمة لل ُم�صاب �إذا �أ�صيب �أثناء �إيفاده يف مهمة ر�سمية �أو
تدريبية خارج الدولة.
ج -يف حال ح�صول ُم�ضاعفات لل ُم�صاب ب�سبب الإ�صابة ذاتها خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ا�ستقرار حالته ال�صحية ،يكون للجنة الطبية �أن ُتق ِّرر مدى حاجته جُم ّدد ًا للرعاية ال�صحية
املُق ّررة مبوجب هذا القرار.
الإخطار عن �إ�صابة العمل
املادة ()11
�أ -على املُ�صاب �إخطار دائرته ب�أي �إ�صابة عمل يتع ّر�ض لها ،خالل مدة �أق�صاها �أ�سبوع من
تاريخ وقوع الإ�صابة ،ويف حال عدم قيامه بذلك دون عذر مقبول خالل هذه املدة فال تتحمل
الدائرة �أي م�س�ؤولية جتاهه.
ب -على الدائرة �أو من مُي ّثلها الإخطار بالإ�صابة التي يتعر�ض لها املوظف فور علمها �إلى دائرة
املوارد الب�شرية ومركز ال�شرطة الذي يقع �ضمن منطقة اخت�صا�صه مكان وقوع الإ�صابة،
وذلك يف احلاالت التالية:
 -1وجود �شبهة جنائية.
 -2حوادث احلريق واالنفجارات واالنهيارات.
 -3احلوادث التي قد ت�ؤدي �إلى وفاة املوظف.
�	-4أي حاالت �أخرى ُتق ِّرر الدائرة �ضرورة �إبالغ مركز ال�شرطة املخت�ص عنها.
ج -يحق للدائرة بعد انتهاء �إجراءات التحقيق احل�صول على ن�سخة من التحقيق.
التزام املُ�صاب بالعالج
املادة ()12
على املُ�صاب اخل�ضوع للعالج املُق ّرر له �أثناء الرعاية ال�صحية ،ويف حال رف�ضه العالج �أو �إهماله،
ف�إنه يتحمل امل�س�ؤولية الكاملة الناجتة عن ذلك ،و ُتوقف عنه خدمات الرعاية ال�صحية بقرار من
اللجنة الطبية ،بنا ًء على التقارير ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة التي تتولى �إدارة برنامج الت�أمني
ال�صحي.
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التكلفة املالية
املادة ()13
على دائرة املالية توفري االعتمادات املالية الالزمة لتغطية نفقات الرعاية ال�صحية الناجمة
عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية ،وتعوي�ض امل�صاب �أو ورثته يف حال عجزه �أو وفاته بح�سب
الأحوال ،وفق ًا للقواعد والإجراءات املالية املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
حقوق امل�صاب
املادة ()14
�أ -ي�ستحق املُ�صاب �أثناء فرتة الرعاية ال�صحية الراتب الإجمايل ملدة ال تزيد على �سنة واحدة،
�أو حتى يثبت ِ�شفا�ؤه �أو عجزه �أو وفاته� ،أ ّيهم �أقرب ،و�إذا ا�ستمرت فرتة العالج لأكرث من ذلك،
يتم اتباع الإجراءات التالية:
 -1بالن�سبة للموظف املواطن اخلا�ضع ملظلة الهيئة العامة ،ف�إنه يتم عر�ضه على اللجنة
الطبية االحتادية ،للنظر يف مدى �إمكانية متديد فرتة العالج له براتب �إجمايل �أو
التو�صية ب�إنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�صحية.
 -2بالن�سبة للموظف املواطن غري اخلا�ضع ملظلة الهيئة العامة ،ف�إنه يتم عر�ضه على اللجنة
الطبية ،للنظر يف مدى �إمكانية متديد فرتة العالج له براتب �إجمايل ملدة �سنة واحدة
كحد �أق�صى �أو التو�صية ب�إنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�صحية.
 -3بالن�سبة للموظف غري املواطن ،ف�إنه يتم عر�ضه على اللجنة الطبية للنظر يف مدى
�إمكانية متديد فرتة العالج له ملدة ال تزيد على �سنة واحدة كحد �أق�صى ،و ُي�صرف له
يف هذه احلالة ما ُيعا ِدل ( )%75من راتبه الإجمايل� ،أو التو�صية ب�إنهاء خدماته لعدم
اللياقة ال�صحية.
ب� -إذا �أو�صت اللجنة الطبية املخت�صة ب�إنهاء خدمات املُ�صاب لعدم اللياقة ال�صحية ،ف�إ ّنه ال
ُتنهى خدماته �إال بعد منحه فرتة �إ�شعار ملدة (� )6ستة �أ�شهر� ،أو �إنهاء خدماته على الفور
�شريطة �صرف الراتب الإجمايل له عن هذه الأ�شهر ال�ستة.
حاالت ا�ستحقاق التعوي�ض
املادة ()15
ي�ستحق املُ�صاب التعوي�ض عن العجز اجلزئي �أو الكلي �أو الوفاة ب�سبب �إ�صابة العمل �أو املر�ض
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املهني متى ت�أ ّيد ذلك بتقرير طبي �صادر عن اللجنة الطبية االحتادية بالن�سبة للموظف املواطن
املُ�ؤ ّمن عليه لدى الهيئة العامة� ،أو بتقرير طبي �صادر عن اللجنة الطبية بالن�سبة لباقي املوظفني.
التعوي�ض عن الوفاة �أو العجز الكلي ب�سبب الإ�صابة
املادة ()16
ُيح ّدد التعوي�ض يف حال الوفاة �أو العجز الكلي ب�سبب �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني مبا ُيعا ِدل
الراتب الأ�سا�سي لثالث �سنوات ،على �أن ال يقل مبلغ التعوي�ض عن (ِ )200.000مئتي �ألف درهم
وال يزيد على ( )1.000.000مليون درهم.
ا�ستحقاق الورثة مبلغ تعوي�ض الوفاة
املادة ()17
تقوم الدائرة ب�إيداع مبلغ تعوي�ض الوفاة يف خزينة حماكم دبي خالل �شهر من تاريخ �إعالن نتيجة
التحقيقات امل�ؤيدة حلدوث الوفاة الناجتة عن �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني ،على �أن تتولى املحكمة
املخت�صة توزيع مبلغ التعوي�ض على الورثة ،وفق ًا للقواعد والأ�صول املُتّبعة لديها يف هذا ال�ش�أن.
التعوي�ض عن العجز اجلزئي
املادة ()18
�أ	-تحُ ّدد ن�سبة العجز اجلزئي بالنظر �إلى ن�سبة العجز الكلي ،ووفق ًا جلدول ِن َ�سب العجز الذي
ي�صدر باعتماده قرار من املدير العام يف هذا ال�ش�أن ،و ُيح�سب مقدار التعوي�ض املُ�ستحق يف
هذه احلالة على �أ�سا�س �ضرب ن�سبة العجز اجلزئي يف مقدار التعوي�ض املُ�شار �إليه يف املادة
( )16من هذا القرار.
ب�	-إذا مل يكن العجز الذي تع ّر�ض له املُ�صاب من بني احلاالت والن�سب املُب ّينة يف جدول ِن َ�سب
العجز املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ف�إ ّنه يتم تقدير التعوي�ض يف هذه احلالة
بالنظر �إلى �أقرب حالة ُم�شا ِبهة مع الأخذ بعني االعتبار مدى ُقدرة املُ�صاب على القيام
مبهامه الوظيفية ،على �أن يتم حتديد ن�سبة العجز من قبل اللجنة الطبية املخت�صة.
ج -تلتزم الدائرة يف حال ثبوت العجز الكلي �أو اجلزئي ب�أن تدفع التعوي�ض املُق ّرر لل ُم�صاب من
قبل اللجنة الطبية املُخت�صّ ة خالل مدة ال تزيد على �شهر واحد من تاريخ �صدور قرار اللجنة.
د�	-إذا نتج عن �إ�صابة العمل الواحدة �أو املر�ض املهني الواحد �أكرث من �ضرر واحد ،في�ستحق
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املُ�صاب تعوي�ض ًا عن كل �ضرر من هذه الأ�ضرار ،على �أن ال يزيد جمموع املبلغ الواجب دفعه
يف هذه احلالة مقدار التعوي�ض املُق ّرر يف حال الوفاة.
�إجراءات التعوي�ض عن املر�ض املهني
املادة ()19
�أ -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )9من هذا القرار ،يتوجب العتبار حالة امل�صاب مر�ض ًا مهني ًا
�أن يتقدم بطلب �إلى الدائرة التي يعمل �أو كان يعمل لديها ،لتتولى الدائرة حتويل طلبه �إلى
�صدر قرارها بهذا ال�ش�أن بعد درا�سة احلالة املر�ضية لل ُم�صاب
اللجنة الطبية املُخت�صّ ة التي ُت ِ
والك�شف عليه بالتن�سيق مع الدائرة.
بُ -يح َّدد التعوي�ض يف حال ثبوت املر�ض املهني مبعرفة اللجنة الطبية �أو اللجنة الطبية االحتادية
بح�سب الأحوال.
احلرمان من التعوي�ض
املادة ()20
�أ	-ال ي�ستحق املُ�صاب تعوي�ض ًا عن العجز الكلي �أو اجلزئي الذي يتعر�ض له نتيجة �إ�صابة العمل
�أو املر�ض املهني ،كما ال يحق لورثته املُطالبة بالتعوي�ض يف حال وفاته �إذا ثبت �أن تلك الإ�صابة
�أو املر�ض كان ب�سبب �سوء �سلوك مق�صود ،ويعترب من قبيل ذلك ما يلي:
�	-1إذا تع ّمد املوظف �إ�صابة نف�سه ل�سبب ال يتعلق بواجبه الوظيفي �أو الأخالقي.
�سكرات �أو املخدرات �أو �أي
�	-2إذا كان املوظف وقت احلادث واقع ًا وبفعله حتت ت�أثري املُ ِ
ُم�ؤ ّثرات عقلية �أخرى.
�	-3إذا تع ّمد املوظف خمالفة تعليمات الوقاية واملحافظة على ال�صحة وال�سالمة املهنية
املعتمدة لدى الدائرة.
�	-4إذا رف�ض املوظف دون عذر مقبول الك�شف عليه �أو اتباع العالج الذي قررته له املن�ش�أة
ال�صحية التي قدمت له العالج.
ب -يكون للدائرة حرمان املُ�صاب من الرعاية ال�صحية وا�سرتداد ما ُ�ص ِرف له من نفقات العالج،
�إذا ث ُبت �أن �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني كان ب�سبب �سوء �سلوك مق�صود من املوظف.
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مدة �سقوط املطالبة بالتعوي�ض
املادة ()21
ي�سقط حق املُ�صاب �أو ورثته باملطالبة بالتعوي�ض املُق ّرر مبوجب هذا القرار بانق�ضاء ( )5خم�س
�سنوات من تاريخ ا�ستحقاق التعوي�ض.
�أحكام عامة
املادة ()22
�أ� -إذا ا�ستحق املُ�صاب تعوي�ض ًا عن العجز ب�سبب �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني ثم ح�صلت
الوفاة ب�سبب هذه الإ�صابة �أو املر�ض خالل �سنتني من �صرف التعوي�ض املُق ّرر للعجز ،ف�إن
الورثة ي�ستحقون يف هذه احلالة تعوي�ض الوفاة ،على �أن ُيخ�صم من مبلغ تعوي�ض الوفاة ما
�سبق �صرفه لل ُم�صاب من التعوي�ض املُق ّرر للعجز.
ب�	-إذا ُ�ص ِرف لل ُم�صاب املُ�ؤ ّمن عليه لدى الهيئة العامة �أو ورثته تعوي�ض ًا �أقل من التعوي�ض املُق ّرر
له مبوجب هذا القرار ،ف�إن املُ�صاب �أو ورثته ي�ستحقون يف هذه احلالة تعوي�ض ًا ُيعا ِدل الفرق
بني ما ُ�ص ِرف من الهيئة العامة وما هو ُمق ّرر مبوجب هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()23
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )63ل�سنة 2016
ب�ش�أن
امل�ساعدات املالحية يف �إمارة دبي
ِ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2007ب�إن�شاء مدينة دبي املالحية،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2010ب�ش�أن ترخي�ص الو�سائل البحرية يف �إمارة دبي والئحته
التنفيذ ّية،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صّ ة يف �إمارة دبي،
ن�شئة واملُ ّ
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :سلطة مدينة دبي املالحية.
ال�سلطة
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي لل�سلطة.
امل�ساعدات املالحية  :وحدات طافية فوق �سطح املاء �أو ثابتة على ال�ساحل ،يتم ا�ستخدامها لتحديد
ِ
ال�سرعات وامل�سارات املالحية وحتذير الو�سائل البحرية و�إر�شادها للمناطق
املالحية الآمنة ،بداللة �ألوانها و�أ�شكالها نهار ًا ،ووم�ضات �أنوارها لي ًال،
وت�شمل املنائر.
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 :نظام امل�ساعدات املالحية املُعتمد من االحتاد الدويل ل�سلطات امل�ساعدات
النظام
املالحية واملنائر لتعزيز �سالمة املالحة البحرية واملعروف بـ (�أياال�-أ)
(.)IALA-A
 :تركيب و�صيانة و�إزالة امل�ساعدات املالحية.
الن�شاط
 :ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املُ�ص ّرح لها من قبل ال�سلطة وفق ًا لأحكام هذا القرار،
املُن�ش�أة
مبزاولة الن�شاط ،واملُ ّ
رخ�ص لها من قبل �سلطة الرتخي�ص املعن ّية مبزاولة
الن�شاط التجاري.
 :الوثيقة ال�صادرة عن ال�سلطة ،والتي ُي�سمح للمن�ش�أة مبوجبها مزاولة الن�شاط
الت�صريح
يف الإمارة.
 :الوثيقة ال�صادرة عن ال�سلطة وفق ًا لأحكام هذا القرار لكل عملية تركيب �أو
املوافقة
�صيانة �أو �إزالة للم�ساعدات املالحية املحددة بالنظام.
�شهادة ال�صالحية  :الوثيقة ال�صادرة عن ال�سلطة وفق ًا لأحكام هذا القرار ،املُت�ض ّمنة �صالحية
ا�ستخدام امل�ساعدات املالحية املحددة بالنظام.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
ال�شخ�ص	
 :املياه الواقعة بني حدود �إمارة ال�شارقة و�إمارة �أبوظبي ومتتد حتى املنطقة
مياه الإمارة
االقت�صادية اخلال�صة ،مبا فيها املياه الداخلية للإمارة والتي ت�شمل املوانئ
البحرية واملرا�سي والقنوات واملمرات املائية.
اجلهات احلكومية  :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س وال�سلطات ،مبا
فيها �سلطات املناطق احلرة ومناطق التطوير اخلا�صة ،وما يف حكمها.
نطاق التطبيق
املادة ()2

ُتط ّبق �أحكام هذا القرار على:
 -1اجلهات التي تقوم مبزاولة الن�شاط يف الإمارة ،مبا يف ذلك املناطق احلرة ومناطق التطوير
اخلا�صة.
 -2اجلهات املالكة �أو املُ�ش ِّغلة للم�شاريع البحرية يف مياه الإمارة ،مبا يف ذلك املمرات واجل�سور.
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اخت�صا�صات ال�سلطة
املادة ()3
لغايات هذا القرار ،تتولى ال�سلطة املهام وال�صالحيات التالية:
 -1و�ضع اال�شرتاطات واملعايري اخلا�صة بامل�ساعدات املالحية ،مبا ال يتعار�ض مع االتفاقيات
واملُعاهدات الدولية.
�	-2إ�صدار الت�صاريح وال�شهادات واملوافقات الالزمة ،وفق ًا لل�ضوابط واملعايري والإجراءات
املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
 -3ح�صر امل�ساعدات املالحية املوجودة يف مياه الإمارة وعلى �سواحلها ،ودرا�سة حالتها الف ّنية
ومدى �صالحيتها ،واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها.
�	-4إ�صدار الن�شرات املالحية التحذيرية عند حدوث �أي �أعطال للم�ساعدات املالحية.
 -5حتديد �أماكن امل�ساعدات املالحية يف مياه الإمارة.
 -6تركيب و�صيانة و�إزالة امل�ساعدات املالحية يف مياه الإمارة ،يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
 -7العمل مع اجلهات املعن ّية املحلية والدولية لغايات تثبيت مواقع امل�ساعدات املالحية على
اخلرائط املالحية الدولية.
 -8التفتي�ش والرقابة على املُن�ش�آت ،وامل�ساعدات املالحية يف مياه الإمارة بالو�سائل التقليدية
والإلكرتونية.
 -9درا�سة امل�شاريع البحرية ،لغايات حتديد احتياجاتها من امل�ساعدات املالحية.
�	-10أي مهام �أو �صالحيات �أُخرى تكون الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
مزاولة الن�شاط
املادة ()4
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص القيام مبا يلي:
 -1مزاولة الن�شاط يف الإمارة ،ما مل يكن ُم�ص ّرح ًا له بذلك من ال�سلطة ،و ُم ّ
رخ�ص ًا له
مبزاولة الن�شاط التجاري من �سلطة الرتخي�ص املعن ّية.
 -2القيام ب�أي عملية تركيب �أو �إزالة �أو �صيانة للم�ساعدات املالحية يف مياه الإمارة �إال بعد
احل�صول على موافقة ال�سلطة املُ�سبقة على ذلك.
ب -على كافة اجلهات احلكومية عند قيامها برتكيب �أو �إزالة �أو �صيانة امل�ساعدات املالحية
املتعلقة ب�أن�شطتها يف الإمارة احل�صول على موافقة ال�سلطة املُ�سبقة على ذلك.
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�شروط �إ�صدار الت�صريح و�إجراءاته
املادة ()5
�أُ -ي�شرتط لإ�صدار الت�صريح تو ّفر ال�شروط واملعايري املُعتمدة لدى ال�سلطة يف هذا ال�ش�أن ،وعلى
وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�	-1أن تتوفر يف طالب الت�صريح اخلربات الف ّنية الكافية ملزاولة الن�شاط.
�	-2أن تتم مزاولة الن�شاط وفق ًا لال�شرتاطات واملعايري املُعتمدة لدى ال�سلطة يف هذا ال�ش�أن.
بُ -يق َّدم طلب احل�صول على الت�صريح �إلى ال�سلطة ،وفق ًا للنموذج املُع ّد لديها لهذه الغاية،
ُمعزَّز ًا بالوثائق واملُ�ستندات التي تحُ دِّ دها ال�سلطة يف هذا ال�ش�أن.
ج -تكون مدة الت�صريح �سنة واحدة ،قابلة للتجديد ملُدد مماثلة ،على �أن ُيق ّدم طلب التجديد
خالل ( )30ثالثني يوم ًا على الأكرث بعد انتهاء الت�صريح ،ويتم جتديد الت�صريح وفق ًا
لال�شرتاطات املُعتمدة لدى ال�سلطة يف هذا ال�ش�أن.
�شروط �إ�صدار املوافقة و�إجراءاتها
املادة ()6
ُيحدِّ د املدير التنفيذي �شروط و�إجراءات �إ�صدار املوافقة ،واملُ�ستندات والوثائق الواجب تقدميها
لل�سلطة لهذه الغاية.
�شروط �إ�صدار �شهادة ال�صالحية و�إجراءاتها
املادة ()7
�أُ -ي�شرتط لإ�صدار �شهادة ال�صالحية تو ّفر ال�شروط واملعايري املُعتمدة لدى ال�سلطة يف هذا
ال�ش�أن ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�	-1أن يتم تركيب امل�ساعدات املالحية من قبل املن�ش�أة.
�	-2أن يتم تركيب امل�ساعدات املالحية ،وفق ًا للنظام ،وبح�سب الأنواع والأ�شكال والأحجام
واملواقع املُح ّددة يف املُ ّ
خطط املُعتمد من ال�سلطة عند �إ�صدار املوافقة.
ب -تَ�صدُر �شهادة ال�صالحية بعد �إجراء الك�شف على امل�ساعدات املالحية والتحقق من ال�شروط
املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
ج -تكون مدة �صالحية �شهادة ال�صالحية �سنة واحدة قابلة للتجديد ملُدد مماثلة ،ويتم جتديد
�شهادة ال�صالحية وفق ًا لال�شرتاطات املُعتمدة لدى ال�سلطة يف هذا ال�ش�أن.
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التزامات املُن�ش�أة
املادة ()8

على املُن�ش�أة االلتزام مبا يلي:
� -1صيانة امل�ساعدات املالحية ب�شكل دوري وفق ًا خلطة ال�صيانة املُعتمدة من ال�سلطة.
 -2املُ ّ
خطط املُعتمد من قبل ال�سلطة لرتكيب امل�ساعدات املالحية.
 -3عدم تركيب �أو �إزالة �أي م�ساعدات مالحية �إال بعد احل�صول على موافقة ال�سلطة املُ�سبقة
على ذلك.
�	-4إزالة امل�ساعدات املالحية خالل الفرتة الزمنية التي تحُ دِّ دها ال�سلطة و�إخطارها بذلك عند
�إمتام عملية الإزالة.
 -5تزويد ال�سلطة بتقرير ف ّني دوري عن حالة امل�ساعدات املالحية املُح ّددة بالنظام ،بحيث
يت�ضمن هذا التقرير البيانات واملعلومات التي تطلبها ال�سلطة يف هذا ال�ش�أن.
�	-6إخطار ال�سلطة على الفور يف حال تلف �أو اجنراف �أو فقد �أي من امل�ساعدات املالحية التي
يتم تركيبها �أو �صيانتها من قبلها.
�	-7أي التزامات �أُخرى تحُ دِّ دها ال�سلطة بنا ًء على املُتغيرِّ ات وحالة امل�شروع.
التزامات اجلهات املا ِلكة �أو املُ�شغّلة
املادة ()9
على اجلهات املالكة �أو املُ�ش ِّغلة للم�شاريع البحرية االلتزام مبا يلي:
�	-1إخطار ال�سلطة على الفور يف حال تلف �أو اجنراف �أو فقد �أي من امل�ساعدات املالحية التي
يتم تركيبها �أو �صيانتها من قبلها.
 -2احل�صول على موافقة ال�سلطة عند �إن�شاء �أي م�شروع بحري ،لغايات حتديد امل�ساعدات
املالحية.
 -3احل�صول على موافقة ال�سلطة عند تركيب �أو �إزالة امل�ساعدات املالحية.
 -4احل�صول على �شهادة ال�صالحية للم�ساعدات املالحية العائدة لها.
 -5اال�ستعانة باملُن�ش�آت املُ�ص ّرح لها من ال�سلطة عند تركيب �أو �صيانة �أو �إزالة امل�ساعدات
املالحية.
� -6صيانة امل�ساعدات املالحية مل�شاريعها البحرية ،وفق ًا خلطط ال�صيانة ال�سنوية املُعتمدة من
ال�سلطة.
�	-7أي التزامات �أُخرى تحُ دِّ دها ال�سلطة بنا ًء على املُتغيرِّ ات وحالة امل�شروع.
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الر�سوم
املادة ()10
�أ -ت�ستويف ال�سلطة نظري �إ�صدار الت�صاريح وال�شهادات واملوافقات املُق ّررة مبوجب هذا القرار،
الر�سوم املُب ّينة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرار.
ب	-ال ت�سري الر�سوم املُق ّررة مبوجب هذا القرار على امل�شاريع غري الربحية اململوكة للجهات
احلكومية.
ج -لغايات ا�ستيفاء الر�سوم املُح ّددة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرارُ ،يعترب جزء ال�شهر
�شهر ًا كام ًال.
العقوبات الإدارية
املادة ()11
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعا َقب ُكل من يرتكب �أ ّي ًا من
املُخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار بالغرامة املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل
منها.
بُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املُق ّررة يف اجلدول املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال
معاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سا ِبقة لها ،على
�ألاّ تتجاوز قيمة الغرامة يف حال ُم�ضاعف ِتها مبلغ ( )200.000مئتي �ألف درهم.
ج -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُق ّررة مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة ،لل�سلطة اتخاذ �أي
من التدابري التالية بحق املُخا ِلف:
�	-1إلغاء املوافقة.
 -2وقف العمل بالت�صريح ملُ ّدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر.
�	-3إلغاء الت�صريح ،خُ
وماطبة اجلهات املع ّنية ب�إ�صدار الرخ�صة التجارية لإلغاء الن�شاط
من الرخ�صة التجارية لل ُمن�ش�أة املُخا ِلفة.
�إزالة �أ�سباب املخالفة
املادة ()12
بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ،على املُخا ِلف �إزالة �أ�سباب املُخا َلفة
خالل املُهلة التي تحُ دِّ دها ال�سلطة ،وبخالف ذلك ف�إ ّنه يجوز لل�سلطة �إزالة �أ�سباب املُخا َلفة� ،سوا ًء
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ب�أجهزتها الذاتية �أو اال�ستعانة بالغري ،مع حتميل املُخا ِلف كافة التكاليف املُرت ِّتبة على ذلكُ ،م�ضاف ًا
�إليها ما ن�سبته ( )%20من قيمة هذه التكاليف كم�صاريف �إدارية.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()13
تكون ملوظفي و ُمفتّ�شي ال�سلطة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير التنفيذي �صفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة
مبوجبه ،ويكون لهم بهذه ال�صفة حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة.
التظلم
املادة ()14
يجوز لكل ذي م�صلحة ،التظلم ّ
خطي ًا �إلى املدير التنفيذي من القرارات �أو الإجراءات �أو التدابري
املُتّخذة بحقه مبوجب هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ()30
ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من ِق َبل جلنة ُي�ش ّكلها املدير التنفيذي لهذه الغاية ،ويكون القرار
ال�صادر ب�ش�أن هذا التظ ّلم ِنهائ ّي ًا.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()15
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات والبدالت التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القرار حل�ساب اخلزانة
العامة حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()16
ُي�صدر املدير التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،وال ُتعترب هذه القرارات نافذة
�إال بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
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الإلغاءات
املادة ()17
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()18
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ
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جدول رقم ()1
بتحديد الر�سوم اخلا�صة بامل�ساعدات املالحية
م

البيان

الر�سم (بالدرهم)

1-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )5م�ساعدات مالحية� ،صاحلة لغاية

3000

�شهر واحد.
2-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )5م�ساعدات مالحية� ،صاحلة لغاية

5000

( )3ثالثة �أ�شهر.
3-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )5م�ساعدات مالحية� ،صاحلة لغاية

8000

(� )6ستة �أ�شهر.
4-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )5م�ساعدات مالحية� ،صاحلة لغاية

10.000

( )9ت�سعة �أ�شهر.
5-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )5م�ساعدات مالحية� ،صاحلة ملدة ال

15.000

تزيد على �سنة واحدة.
6-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )5م�ساعدات مالحية� ،صاحلة ملدة

20.000

تزيد على �سنة.
7-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )10م�ساعدات مالحية� ،صاحلة لغاية

5000

�شهر واحد.
8-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )10م�ساعدات مالحية� ،صاحلة لغاية

10.000

( )3ثالثة �أ�شهر.
9-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )10م�ساعدات مالحية� ،صاحلة لغاية

15.000

(� )6ستة �أ�شهر.
10-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )10م�ساعدات مالحية� ،صاحلة لغاية

20.000

( )9ت�سعة �أ�شهر.
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11-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )10م�ساعدات مالحية� ،صاحلة ملدة ال

30.000

تزيد على �سنة واحدة.
12-1

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )10م�ساعدات مالحية� ،صاحلة ملدة

40.000

تزيد على �سنة.
1-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )15م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

7000

�شهر واحد.
2-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )15م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

12.000

( )3ثالثة �أ�شهر.
3-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )15م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

18.000

(� )6ستة �أ�شهر.
4-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )15م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

23.000

( )9ت�سعة �أ�شهر.
5-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )15م�ساعدة مالحية� ،صاحلة ملدة ال

35.000

تزيد على �سنة واحدة.
6-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )15م�ساعدة مالحية� ،صاحلة ملدة

45.000

تزيد على �سنة.
7-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

10.000

�شهر واحد.
8-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

15.000

( )3ثالثة �أ�شهر.
9-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

20.000

(� )6ستة �أ�شهر.
10-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM

42

25.000

العدد ( - )٤٠7ال�سنة ( ١٩ - )50ربيع الأول 143٨هـ  -املوافق  ١٨دي�سمرب 201٦م

Issue 407 Pages.indd 42

( )9ت�سعة �أ�شهر.
11-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة ملدة ال

40.000

تزيد على �سنة واحدة.
12-2

�إ�صدار موافقة لرتكيب حتى ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة ملدة

50.000

تزيد على �سنة.
1-3

�إ�صدار موافقة لرتكيب �أكرث من ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

15.000

�شهر واحد.
2-3

�إ�صدار موافقة لرتكيب �أكرث من ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

20.000

( )3ثالثة �أ�شهر.
3-3

�إ�صدار موافقة لرتكيب �أكرث من ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

25.000

(� )6ستة �أ�شهر.
4-3

�إ�صدار موافقة لرتكيب �أكرث من ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة لغاية

30.000

( )9ت�سعة �أ�شهر.
5-3

�إ�صدار موافقة لرتكيب �أكرث من ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة ملدة

50.000

ال تزيد على �سنة واحدة.
6-3

�إ�صدار موافقة لرتكيب �أكرث من ( )20م�ساعدة مالحية� ،صاحلة ملدة

60.000

تزيد على �سنة.
 5000درهم �سنوي ًا

4

�إ�صدار �أو جتديد الت�صريح للمن�ش�أة.

5

درا�سة م�شروع بحري �صغري لتحديد احتياجاته من امل�ساعدات

500

املالحية التي ال تزيد على (.)5
6

درا�سة م�شروع بحري �صغري لتحديد احتياجاته من امل�ساعدات

1000

املالحية التي ال تزيد على (.)10
7

درا�سة م�شروع بحري �صغري لتحديد احتياجاته من امل�ساعدات
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املالحية التي ال تزيد على (.)15
8

درا�سة م�شروع بحري متو�سط لتحديد احتياجاته من امل�ساعدات

2000

املالحية التي ال تزيد على (.)20
9

درا�سة م�شروع بحري كبري لتحديد احتياجاته من امل�ساعدات املالحية

3000

التي تزيد على (.)20
10

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ال�صالحية لكل م�شروع حتى ( )5خم�س

 30.000درهم
�سنوي ًا

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ال�صالحية لكل م�شروع حتى ( )10ع�شر

 50.000درهم
�سنوي ًا

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ال�صالحية لكل م�شروع حتى ( )15خم�س

 60.000درهم
�سنوي ًا

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ال�صالحية لكل م�شروع حتى ( )20ع�شرين

 75.000درهم
�سنوي ًا

م�ساعدات مالحية.
11

م�ساعدات مالحية.
12

ع�شرة م�ساعدة مالحية.
13

م�ساعدة مالحية.
14

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ال�صالحية لكل م�شروع يت�ض ّمن �أكرث من  100.000درهم
( )20ع�شرين م�ساعدة مالحية.
�سنوي ًا
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جدول رقم ()2
بتحديد املُخالفات والغرامات اخلا�صة بامل�ساعدات املالحية
م

و�صف املخالفة

الغرامة (بالدرهم)

١

مزاولة الن�شاط يف الإمارة بدون ت�صريح �أو ت�صريح منتهي ال�صالحية.

50.000

٢

الت�أخر يف جتديد الت�صريح.

٣

عدم االلتزام باملُ ّ
خطط املُعتمد من قبل ال�سلطة لرتكيب امل�ساعدات

 1000درهم عن كل �شهر
ت�أخري
50.000

املالحية.
٤

عدم تزويد �أو الت�أخر يف تزويد ال�سلطة بالتقرير الف ّني عن حالة

5000

امل�ساعدات املالحية ،بدون عذر تقبله ال�سلطة.
٥

عدم االلتزام بخطة ال�صيانة الدورية املُعتمدة من ال�سلطة.

10.000

٦

تزويد ال�سلطة ببيانات غري �صحيحة ب�ش�أن امل�ساعدات املالحية.

50.000

٧

اال�ستعانة ب�أي من�ش�أة غري ُم�ص ّرح لها من قبل ال�سلطة مبزاولة

20.000

الن�شاط.
٨

تركيب �أو �صيانة �أو �إزالة �أي م�ساعدات مالحية يف الإمارة قبل

50.000

احل�صول على موافقة ال�سلطة املُ�سبقة على ذلك.
٩

الت�أخر يف �إزالة امل�ساعدات املالحية خالل الفرتة الزمنية املُحدّدة من

20.000

قبل ال�سلطة.
١٠

عدم االلتزام بالأنظمة والت�صاريح ال�صادرة عن ال�سلطة ب�ش�أن

10.000

امل�ساعدات املالحية.
١١

عرقلة عمل �أو عدم التعاون مع موظفي ومفت�شي ال�سلطة �أو من ينوب

20.000

عنهم.
١٢

�إن�شاء �أي م�شروع بحري يتطلب تركيب م�ساعدات مالحية دون
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احل�صول على موافقة ال�سلطة املُ�سبقة على ذلك.
١٣

عدم ا�ست�صدار �شهادة ال�صالحية للم�ساعدات املالحية التي تتطلب

10.000

ذلك.
١٤

الت� ّأخر �أو عدم القيام ب�إخطار ال�سلطة عند تلف �أو اجنراف �أو فقد �أي

10.000

من امل�ساعدات املالحية.
١٥

ُ�صدرها ال�سلطة ذات ال�صلة ب�أحكام
عدم االلتزام بالقرارات التي ت ِ

5000

هذا القرار.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق واملوا�صالت
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )48ل�سنة  2016ب�ش�أن م�ؤ�س�سة تاك�سي دبي،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق واملوا�صالت املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون ملدير عام ورئي�س جمل�س مديري هيئة الطرق واملوا�صالت �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي
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املُعتمد مبوجب �أحكامه.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )65ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2012ب�ش�أن كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )11ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية حممد بن
را�شد للإدارة احلكومية،
قررنا ما يلي:

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

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون للرئي�س التنفيذي لكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي
املُعتمد مبوجب �أحكامه.
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الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )11ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )66ل�سنة 2016
بتعيني
م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهند�سة والتخطيط
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني م�ساعد املدير العام
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد /داوود عبد الرحمن عبداهلل الهاجري ،م�ساعد ًا ملدير عام بلدية دبي لقطاع
الهند�سة والتخطيط ،مُوينح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار
�إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ � 26سبتمرب  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )67ل�سنة 2016
بتعيني
م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات البيئة وال�صحة العامة
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني م�ساعد املدير العام
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد /طالب عبدالكرمي حممد جلفار ،م�ساعد ًا ملدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات
البيئة وال�صحة العامة ،مُوينح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ � 26سبتمرب  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )68ل�سنة 2016
بتعيني
م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع رقابة البيئة وال�صحة وال�سالمة
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني م�ساعد املدير العام
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد /خالد حممد �شريف العو�ضي ،م�ساعد ًا ملدير عام بلدية دبي لقطاع رقابة البيئة
وال�صحة وال�سالمة ،مُوينح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار
�إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ � 26سبتمرب  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )69ل�سنة 2016
بتعيني
م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم العام
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني م�ساعد املدير العام
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد� /أحمد حممد عبدالكرمي ،م�ساعد ًا ملدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم العام،
مُوينح درجة مدير تنفيذي ،وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات
ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ � 26سبتمرب  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )70ل�سنة 2016
بتعيني
مدير تنفيذي لقطاع �سالمة وبيئة الطريان
يف هيئة دبي للطريان املدين
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان
املدين،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد /خالد عبدالكرمي العارف ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع �سالمة وبيئة الطريان يف هيئة
دبي للطريان املدين ،مُوينح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار
�إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM

61

العدد ( - )٤٠7ال�سنة ( ١٩ - )50ربيع الأول 143٨هـ  -املوافق  ١٨دي�سمرب 201٦م

Issue 407 Pages.indd 61

ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )71ل�سنة 2016
بتعيني
مدير تنفيذي لقطاع النقل اجلوي وال�ش�ؤون الدولية
يف هيئة دبي للطريان املدين
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان
املدين،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1

ُي نّعي ال�سيد� /سعود عبدالعزيز حممد �أمني عبدالعزيز كنكزار ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع النقل
اجلوي وال�ش�ؤون الدولية يف هيئة دبي للطريان املدين ،مُوينح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام
القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )72ل�سنة 2016
بتعيني
مدير تنفيذي لقطاع �أمن الطريان والتحقيق يف احلوادث
يف هيئة دبي للطريان املدين
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان
املدين،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد /حممد عبداهلل �أحمد ح�سن لنجاوي ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع �أمن الطريان
والتحقيق يف احلوادث يف هيئة دبي للطريان املدين ،مُوينح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام
القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )73ل�سنة 2016
بتعيني
مدير تنفيذي لقطاع الدعم واالت�صال امل�ؤ�س�سي يف هيئة دبي للطريان
املدين
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان
املدين،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد /عبدالرحيم عبداهلل �أحمد املال ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع الدعم واالت�صال امل�ؤ�س�سي
يف هيئة دبي للطريان املدين ،مُوينح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )74ل�سنة 2016
بتعيني
مدير تنفيذي لقطاع العمل اخلريي
بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل اخلريي،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد� /أحمد دروي�ش �سيف القامة املهريي ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع العمل اخلريي بدائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي ،مُوينح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة
 2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )75ل�سنة 2016
بتعيني
مدير تنفيذي مل�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية
__________
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمن ّية يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد /خليفة �إبراهيم ال�سلي�س ،مدير ًا تنفيذي ًا مل�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمن ّية.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )76ل�سنة 2016
بتعيني
مدير تنفيذي ملركز الإمارات العاملي لالعتماد
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�إن�شاء مركز الإمارات العاملي لالعتماد،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1

ُت نّعي ال�س ّيدة� /أمينة �أحمد حممد �أحمدُ ،مدير ًا تنفيذي ًا ملركز الإمارات العاملي لالعتماد،
وتمُ نح درجة مدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات
ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )77ل�سنة 2016
بتعيني
ع�ضو يف اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014ب�ش�أن اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة  2014ب�ش�أن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا
للت�شريعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2014بت�شكيل اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني ع�ضو اللجنة
املادة ()1
ُي نّعي ال�سيد /عمر جمعه حممد الفجري املهريي ،ع�ضو ًا يف اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة
دبي ،املُ�ش ّكلة مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2014املُ�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM

75

العدد ( - )٤٠7ال�سنة ( ١٩ - )50ربيع الأول 143٨هـ  -املوافق  ١٨دي�سمرب 201٦م

Issue 407 Pages.indd 75

ISSN: 2410 - 1141

ت�صدر عن:

هاتف ،٠٠٩٧١ 4 2929200 :فاك�س� ،٠٠٩٧١ 4 2929299 :ص.ب120777 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
official.gazette@slc.dubai.gov.ae

12/13/16 12:40 PM

slc.dubai.gov.ae

ال�سنة 50

العدد 407

 18دي�سمرب 2016م

 19ربيع الأول 143٨هـ
Issue 407 Cover.indd 1

