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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي 
قوانني 

 - ق�نون رقم )1( ل�شنة 2017 ب�ش�أن الأمر اجلزائي.
 - ق�نون رقم )2( ل�شنة 2017 ب�ش�أن موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة.

 - ق�نون رقم )3( ل�شنة 2017 ب�ش�أن جمل�س دبي القت�ش�دي.

مرا�سيم
- مر�شوم رقم )46( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�س اإدارة معهد دبي الق�ش�ئي.

- مر�شوم رقم )1( ل�شنة 2017 بتعيني رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة.
- مر�شوم رقم )2( ل�شنة 2017 بتعيني ن�ئب رئي�س جمل�س دبي الري��شي.

- مر�شوم رقم )3( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة دبي الع�ملية.
- مر�شوم رقم )4( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة حممد بن را�شد للإ�شك�ن.

القت�ش�د  لتطوير  دبي  مركز  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2017 ل�شنة   )5( رقم  مر�شوم   -
الإ�شلمي.

- مر�شوم رقم )6( ل�شنة 2017 ب�إع�دة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شلطة املدينة الع�ملية للخدم�ت 
الإن�ش�نية.

- مر�شوم رقم )7( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�س اأمن�ء نور دبي.
- مر�شوم رقم )8( ل�شنة 2017 بتعيني وا�شتبدال ن�ئب رئي�س جمل�س اإدارة مركز الإم�رات 

الع�ملي للعتم�د.

قرارات
 - قرار رقم )1( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�س اإدارة م�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي للأطف�ل.

 - قرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�إع�دة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شلطة مدينة دبي الطبية.
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املجل�ص التنفيذي
قرارات

 - قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�شنة 2017 ب�ش�أن تنظيم ال�شكك احلديدية يف اإم�رة 
دبي.

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

 - قرار اإداري رقم )40( ل�شنة 2017 ب�ش�أن منح بع�س الأ�شخ��س �شفة م�أموري ال�شبط 
الق�ش�ئي.

 - قرار اإداري رقم )44( ل�شنة 2017 ب�ش�أن تعديل حمط�ت وتعرفة الت�ك�شي امل�ئي يف اإم�رة 
دبي.

3٨

٦3

٦٧

Issue 410 Pages.indd   4 2/16/17   1:00 PM



العدد )410( - ال�سنة )٥1( - 23 جمادى الأولى  143٨هـ - املوافق 20 فرباير 201٧م ٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قانون رقم )1( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

الأمـــــــر اجلـــزائــــــي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على د�شتور دولة الإم�رات العربية املتحدة،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم )9( ل�شنة 1976 يف �ش�أن الأحداث اجل�نحني واملُ�شّردين،

وعلى ق�نون العقوب�ت ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم )3( ل�شنة 1987 وتعديلته،
وعلى ق�نون الإجراءات املدنية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم )11( ل�شنة 1992 وتعديلته،

وعلى ق�نون الإجراءات اجلزائية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم )35( ل�شنة 1992 وتعديلته،
وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي،

وعلى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�ش�أن ال�شلطة الق�ش�ئية يف اإم�رة دبي،

ُن�سدر القانون التايل:
التعريفات
املادة )1(

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

: اإم�رة دبي. الإم�رة  
: الني�بة الع�مة يف الإم�رة.  الني�بة الع�مة 

: الن�ئب الع�م للإم�رة. الن�ئب الع�م 
: القرار الق�ش�ئي الذي ُي�شِدره ع�شو الني�بة الع�مة، للف�شل يف مو�شوع الدعوى  الأمر اجلزائي 

اجلزائية ب�لغرامة دون اإح�لته� اإلى املحكمة املخت�شة.
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نطاق التطبيق
املادة )2(

الت�شريع�ت  يف  عليه�  املن�شو�س  واملُخ�لف�ت  اجُلنح  جرائم  على  الق�نون  هذا  اأحك�م  ُتطّبق  اأ- 
ال�ش�رية يف الإم�رة، املُع�قب عليه� ب�أٍي مم� يلي:

عقوبة »الغرامة« فقط.   -1
عقوبة »احلب�س اأو الغرامة«.  -2

التي ُتطّبق  ال�ش�أن جرائم اجُلنح واملُخ�لف�ت  الع�م بقرار ي�شدر عنه يف هذا  الن�ئب  د  ُيحدِّ ب- 
عليه� اأحك�م هذا الق�نون.

ُت�شتثنى من اأحك�م هذا الق�نون اجلرائم التي يرتِكُبه� الأحداث اجل�نحون واملُ�شّردون. ج- 

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذا الق�نون اإلى حتقيق م� يلي:
�شم�ن �شرعة البت يف الدعوى اجلزائية، دون الإخلل ب�شم�ن�ت املُح�كمة الع�دلة.  -1

تخفيف العبء على املح�كم واحلد من عدد الدع�وى اجلزائية املُح�لة اإليه�.  -2
الوقت  واخت�ش�ر  التق��شي  اإجراءات  تب�شيط  تقت�شي  التي  العملّية  للعتب�رات  ال�شتج�بة   -3

واجُلهد والنفق�ت على اأطراف الدعوى اجلزائية. 

اإ�سدار الأمر اجلزائي
املادة )4(

يكون للني�بة الع�مة يف جرائم اجُلنح واملُخ�لف�ت التي ت�شري عليه� اأحك�م هذا الق�نون، اأن ُت�شِدر 
اأمرًا جزائيً� على من يثُبت ارتك�به للجرمية وذلك بتوقيع الغرامة املُقّررة ق�نونً� عليه، ومب� ل ُيج�وز 

ن�شف حده� الأق�شى ب�لإ�ش�فة اإلى العقوب�ت التكميلية.

بيانات الأمر اجلزائي
املادة )٥(

يجب اأن يت�شمن الأمر اجلزائي الذي ُي�شِدره ع�شو الني�بة الع�مة البي�ن�ت الت�لية:
ت�ريخ �شدور الأمر اجلزائي.  -1
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ا�شم املتهم وبي�ن�ته ال�شخ�شية.  -2
التهمة امل�شندة اإلى املتهم.  -3

الن�س الق�نوين الذي ينطبق على اجلرمية املُرتكبة والعقوبة املق�شي به�.  -4
ا�شم ع�شو الني�بة الع�مة الذي اأ�شدر الأمر اجلزائي ودرجته.  -5

اإعالن املتهم
املادة )٦(

يجب اإعلن املتهم بت�ريخ عر�س امللف على الني�بة الع�مة، وله� اأن ُت�شِدر الأمر اجلزائي يف ح�ل 
ده�  عدم ح�شوره، ويف جميع الأحوال يجب اأن يتم اإعلن املتهم وفقً� للإجراءات والو�ش�ئل التي ُيحدِّ

الن�ئب الع�م يف هذا ال�ش�أن.

تعديل اأو اإلغاء الأمر اجلزائي
املادة )٧(

لع�شو الني�بة الع�مة ممن ل تقل درجته عن رئي�س ني�بة، وي�شدر بت�شميته قرار من الن�ئب الع�م، 
ل يف الأمر اجلزائي اأو ُيلغيه، خلل )7( �شبعة اأي�م من ت�ريخ �شدوره، ويرتتب على اإلغ�ء  اأن ُيعدِّ

الأمر اجلزائي اعتب�ره ك�أن مل يكن، وال�شري والت�شّرف يف الدعوى اجلزائية ب�لطرق الع�دية.

العرتا�ص على الأمر اجلزائي
املادة )٨(

للمتهم اأن يعرت�س لدى الني�بة الع�مة على الأمر اجلزائي ال�ش�در بحقه خلل )7( �شبعة  اأ- 
اأي�م من ت�ريخ �شدوره اأو من ت�ريخ تعديله وفقً� لأحك�م امل�دة )7( من هذا الق�نون اإذا ك�ن 
ح�شوري�، اأو من ت�ريخ اإعلنه به اإذا ك�ن الأمر قد �شدر غي�بيً�، ويرتتب على هذا العرتا�س 
اإلغ�ء الأمر اجلزائي واعتب�ره ك�أن مل يكن، وال�شري والت�شّرف يف الدعوى اجلزائية ب�لطرق 

الع�دية. 
اإلغ�ء هذا  ف�إنه يرتتب على ذلك  الأمر اجلزائي  بع�شهم على  واعرت�س  املُّتهمون  تعّدد  اإذا  ب- 

الأمر واعتب�ره ك�أن مل يكن ب�لن�شبة للُمعرِت�س فقط دون ب�قي املُّتهمني.
يجوز للمتهم اأن يتن�زل عن اعرتا�شه على الأمر اجلزائي قبل انعق�د اجلل�شة الأولى املُحّددة  ج- 
لنظر الدعوى اأمام املحكمة املخت�سة، ويرتتب على هذا التنازل �سقوط االعرتا�ض واعتبار 
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الأمر اجلزائي نه�ئيً� ب�لن�شبة له.

�سريورة الأمر اجلزائي نهائيًا
املادة )٩(

الطعن  ب�أي طريق من طرق  الطعن عليه  اأو  ق�بل للعرتا�س  ِنه�ئيً� وغري  الأمر اجلزائي  ُي�شِبح 
املُقّررة ق�نونً� يف اأي من احل�لتني الت�ليتني:

فوات ميع�د العرتا�س على الأمر اجلزائي.  -1
�شداد املتهم قيمة الغرامة املقررة مبوجب الأمر اجلزائي.  -2

�سالحيات النائب العام
املادة )10(

الأمر  تعديل  �شلحية  الع�م  للن�ئب  يكون  الق�نون،  هذا  من   )9( امل�دة  يف  ورد  مم�  الرغم  على 
اجلزائي اأو اإلغ�ئه خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ �شدوره اأو تعديله اأو من ت�ريخ تن�زل املتهم 
عن اعرتا�شه وفقً� لأحك�م الفقرة )ج( من امل�دة )8( من هذا الق�نون، ويرتتب على اإلغ�ء الأمر 

اجلزائي اعتب�ره ك�أن مل يكن، وال�شري والت�شّرف يف الدعوى اجلزائية ب�لطرق الع�دية.

الدعاء باحلق املدين
املادة )11(

اإلى  اللجوء  املدين  ب�حلق  وللُمّدعي  اجلزائي،  الأمر  اإ�شدار  دون  املدين  ب�حلق  الدع�ء  يحول  ل 
املحكمة املدنية املخت�شة للُمط�لبة بحقوقه.

تنفيذ الأمر اجلزائي
املادة )12(

ُينّفذ الأمر اجلزائي وفقً� للقواعد املقررة يف الق�نون الحت�دي رقم )35( ل�شنة 1992 املُ�ش�ر اإليه.

اأيلولة الغرامات
املادة )13(

توؤول ح�شيلة الغرام�ت التي يتم ا�شتيف�وؤه� مبوجب اأحك�م هذا الق�نون حل�ش�ب اخلزانة الع�مة 
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حلكومة دبي.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )14(

ُي�شدر الن�ئب الع�م القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

الن�سر وال�سريان
املادة )1٥(

ُين�شر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد )3( ثلثة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافـــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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قانون رقم )2( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديلته، 

وعلى الق�نون رقم )5( ل�شنة 2008 ب�إن�ش�ء موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم،
وعلى الق�نون رقم )33( ل�شنة 2015 ب�إن�ش�ء موؤ�ش�شة مب�درات حممد بن را�شد اآل مكتوم الع�ملية،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي، 

ُن�سدر القانون التايل: 
ا�سم القانون

املادة )1(
ل�سنة   )2( رقم  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  »قانون  الق�نون  هذا  ُي�شّمى 

.»201٧

التعريفات
املادة )2(

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

: �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي. احل�كم 
: املجل�س التنفيذي للإم�رة. املجل�س التنفيذي 

:  موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة. املوؤ�ش�شة 
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: رئي�س املوؤ�ش�شة. الرئي�س 
: املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة. املدير التنفيذي 

: املجل�س ال�شت�ش�ري للموؤ�ش�شة. املجل�س ال�شت�ش�ري 

�سريان القانون على املوؤ�س�سة
املادة )3(

ُتطّبق اأحك�م هذا الق�نون على »موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم« املُن�ش�أة مبوجب الق�نون  اأ- 
اإليه، ب�عتب�ره� موؤ�ش�شة ع�مة، تتمتع ب�ل�شخ�شية العتب�رية،  رقم )5( ل�شنة 2008 املُ�ش�ر 
والأهلية الق�نونية اللزمة ملُب��شرة الأعم�ل والت�شّرف�ت التي تكفل حتقيق اأهدافه�، وُتلحق 
مبوؤ�ش�شة مب�درات حممد بن را�شد اآل مكتوم الع�ملية املُن�ش�أة مبوجب الق�نون رقم )33( ل�شنة 

2015 املُ�ش�ر اإليه.
ُي�شتبدل ُم�شّمى »موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة« مُب�شّمى »موؤ�ش�شة حممد بن  ب- 

را�شد اآل مكتوم« اأينم� ورد يف اأي ت�شريع معمول به يف الإم�رة.

مقر املوؤ�س�سة
املادة )4(

يكون مقر املوؤ�ش�شة الرئي�س يف الإم�رة، ويجوز بقرار من الرئي�س اأن ُتن�شئ له� فروعً� ومك�تب داخل 
الإم�رة وخ�رجه�.

اأهداف املوؤ�س�سة
املادة )٥(

تهدف املوؤ�ش�شة اإلى الرتق�ء مُب�شتوى البحث العلمي، واملُ�ش�همة يف دعم وتن�شيط اأعم�ل الت�أليف 
والن�شر والرتجمة، وتنمية الثق�فة وت�شجيع املُثّقفني يف الع�مل العربي والإ�شلمي.

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )٦(

يكون للموؤ�ش�شة يف �شبيل حتقيق اأهدافه�، امله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
ت�شميم واإدارة برامج بن�ء ودعم ق�عدة معرفية ُمتطّورة.   -1
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دعم الربامج التي تهدف اإلى اإنت�ج املعرفة بك�فة اأ�شك�له� واأ�شن�فه�.  -2
املُ�ش�همة يف توفري البعث�ت الدرا�شية وبرامج التنمية الب�شرية.  -3

من  �شواًء  املُختلفة  العلمية  املج�لت  يف  القي�دات  من  جيل  مه�رات  وتطوير  و�شقل  اإعداد   -4
القط�ع احلكومي اأو اخل��س.

الأعم�ل، من  والري�دة يف  الإبداع  ال�شب�ب حلثهم على  لدى جيل  ال�شتثم�ري  الفكر  تطوير   -5
�شة، واإن�ش�ء �شن�ديق م�لية تدعم هذه الأن�شطة. خلل اإطلق برامج ُمتخ�شِّ

�شة ودرا�ش�ت احل�لة يف  رع�ية ودعم ال�شي��ش�ت الع�مة والأبح�ث العلمية والتق�رير املُتخ�شِّ  -6
جم�لت اإنت�ج املعرفة وتطوير ري�دة الأعم�ل وتنمية راأ�س امل�ل الب�شري.

ت�أ�شي�س ال�شرك�ت اأو املوؤ�ش�ش�ت اأو امل�ش�ريع ال�شتثم�رية يف املج�لت ذات ال�شلة مبج�ل عمل   -7
املوؤ�ش�شة، �شواًء مُبفرِده� اأو مع الغري.

رع�ية اجلوائز املحلية والع�ملية يف جم�لت الثق�فة والأدب واملعرفة والعلوم.   -8
تنظيم الفع�لي�ت واملع�ر�س واملوؤمترات وور�س العمل يف املج�لت ذات ال�شلة بتحقيق اأهداف   -9

املوؤ�ش�شة، اأو املُ�ش�ركة فيه�.
اإ�شدار التق�رير والن�شرات الدورية يف املج�لت املُتعلقة بنط�ق عمل املوؤ�ش�شة.  -10

�شة وُمتطّورة تدعم الت�أليف والرتجمة والن�شر والت�شجيع على القراءة. توفري برامج ُمتخ�شِّ  -11
اأي مه�م اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهدافه�.  -12

الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة
املادة )٧(

تت�ألف املوؤ�ش�شة من امل�شتوي�ت التنظيمية الت�لية:
الرئي�س.  -1

املدير التنفيذي.  -2
املجل�س ال�شت�ش�ري.  -3

تعيني الرئي�ص وحتديد اخت�سا�ساته
املادة )٨(

يكون للموؤ�ش�شة رئي�س، ُيعنّي مبر�شوم ُي�شِدره احل�كم. اأ- 
يتولى الرئي�س ُمِهّمة الإ�شراف الع�م على اأعم�ل املوؤ�ش�شة، و�شم�ن قي�مه� بتحقيق اأهدافه�  ب- 
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املن�شو�س عليه� يف هذا الق�نون، ويكون له على وجه اخل�شو�س امله�م وال�شلحّي�ت الت�لية:
اعتم�د ال�شي��شة الع�مة للموؤ�ش�شة، وخططه� وبرامج عمله�.  -1
اإقرار م�شروع املوازنة ال�شنوية للموؤ�ش�شة وح�ش�به� اخلت�مي.   -2

اإقرار الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة.  -3
وامل�لية  الإدارية  النواحي  من  املوؤ�ش�شة  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلقة  القرارات  اعتم�د   -4

والفنية.
اعتم�د املُب�درات والربامج وامل�ش�ريع ذات العلقة ب�أهداف املوؤ�ش�شة.  -5

اأي مه�م اأو �شلحي�ت اأخرى يتم تكليفه به� من احل�كم اأو رئي�س املجل�س التنفيذي.  -6
للرئي�س تفوي�س اأي من ال�شلحّي�ت املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة اإلى املدير  ج- 

التنفيذي، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيً� وحُمّددًا.

تعيني املدير التنفيذي وحتديد اخت�سا�ساته
املادة )٩(

يكون للموؤ�ش�شة مدير تنفيذي، ُيعنّي بقرار ُي�شِدره رئي�س املجل�س التنفيذي. اأ- 
يتولى املدير التنفيذي اإدارة املوؤ�ش�شة والتحقق من قي�م جه�زه� التنفيذي بتحقيق اأهداف  ب- 

املوؤ�ش�شة، ويكون له على وجه اخل�شو�س امله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
اإلى  ورفعه�  عمله�،  وبرامج  للموؤ�ش�شة  ال�شرتاتيجية  واخلطط  الع�مة  ال�شي��شة  اإعداد   -1

الرئي�س لعتم�ده�، ومت�بعة تنفيذه� بعد اعتم�ده�.
الرئي�س  اإلى  ورفعهم�  اخلت�مي،  وح�ش�به�  للموؤ�ش�شة  ال�شنوية  املوازنة  م�شروع  اإعداد   -2

ة. لإقرارهم�، متهيدًا لعتم�دهم� من اجله�ت املُخت�شّ
اإعداد الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة، ورفعه للرئي�س لإقراره، متهيدًا لعتم�ده من اجله�ت   -3

ة. املُخت�شّ
مع اجله�ت  التف�هم  ومذكرات  والتف�ق�ت  العقود  وتوقيع  الغري،  اأم�م  املوؤ�ش�شة  متثيل   -4

املحلية والإقليمية والدولية يف املج�لت ذات ال�شلة بعمل املوؤ�ش�شة.
اإعداد القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املوؤ�ش�شة من النواحي الإدارية وامل�لية والفنية،   -5

ورفعه� اإلى الرئي�س لعتم�ده�.
الإ�شراف على اجله�ز التنفيذي للموؤ�ش�شة، وتعيني املوظفني ذوي الكف�ءة والخت�ش��س.  -6
اقرتاح املُب�درات والربامج وامل�ش�ريع التي له� علقة ب�أهداف املوؤ�ش�شة، وعر�شه� على   -7
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الرئي�س لعتم�ده�.
الرئي�س  على  وعر�شه�  واأن�شطته�،  املوؤ�ش�شة  اإجن�زات  حول  الدورية  التق�رير  اإعداد   -8

لتخ�ذ م� يراه ُمن��شبً� ب�ش�أنه�.
اأي مه�م اأو �شلحي�ت اأخرى يتم تكليفه اأو تفوي�شه به� من الرئي�س تكون لزمة لتحقيق   -9

اأهداف املوؤ�ش�شة.
يجوز للمدير التنفيذي تفوي�س اأي من ال�شلحّي�ت املن�شو�س عليه� يف الفقرة )ب( من هذه  ج- 

امل�دة لأي من موظفي املوؤ�ش�شة، على اأن يكون هذا التفوي�س خّطيً� وحُمّددًا.

املجل�ص ال�ست�ساري للموؤ�س�سة
املادة )10(

يكون للموؤ�ش�شة جمل�س ُي�شّمى »املجل�ص ال�ست�ساري«، يت�ألف من املدير التنفيذي رئي�شً� وعدد من 
الأع�ش�ء من ذوي اخلربة والخت�ش��س يف املج�لت ذات ال�شلة بعمل املوؤ�ش�شة، يتم اختي�رهم من 

قبل الرئي�س.

اخت�سا�سات املجل�ص ال�ست�ساري
املادة )11(

يتولى املجل�س ال�شت�ش�ري امله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
درا�شة ال�شي��ش�ت واخلطط ال�شرتاتيجية للموؤ�ش�شة، والربامج واملُب�درات اللزمة لتنفيذه�.  -1

حتديد املُتطلب�ت والأولوي�ت العلمية والبحثية، التي ت�ش�عد املوؤ�ش�شة على القي�م به�.   -2
تقدمي امل�شورة الفّنية املُتعلقة ب�ملنهجي�ت واملف�هيم العلمية ذات ال�شلة مبج�ل عمل املوؤ�ش�شة.    -3
تقدمي املُقرتح�ت الفّنية التي تهدف اإلى حتقيق التطوير امل�شتمر للإبداع والري�دة يف جم�ل   -4

عمل املوؤ�ش�شة، ومواكبة اأحدث التطّورات الفّنية والتقنّية يف هذا املج�ل.  
و�شع نظ�م عمل املجل�س ال�شت�ش�ري ورفعه اإلى الرئي�س لعتم�ده.  -5

اأي مه�م اأخرى يتم تكليفه به� من الرئي�س اأو املدير التنفيذي.   -6

املوارد املالية للموؤ�س�سة
املادة )12(

تتكّون املوارد امل�لّية للموؤ�ش�شة مم� يلي:
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�شة للموؤ�ش�شة يف املوازنة الع�مة حلكومة دبي.  العتم�دات امل�لية املُخ�شّ  -1
امِلنح والهب�ت والترّبع�ت التي ُتقّدم للموؤ�ش�شة ويقبله� الرئي�س.  -2

قه� املوؤ�ش�شة من ا�شتثم�ر اأمواله�. الأرب�ح والعوائد التي حُتقِّ  -3
ه� الرئي�س. اأي موارد اأخرى ُيقرِّ  -4

ح�سابات املوؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة )13(

ق املوؤ�ش�شة يف تنظيم ح�ش�ب�ته� و�شجلته� اأ�شول ومب�دئ املُح��شبة احلكومية.  ُتطبِّ اأ- 
تبداأ ال�شنة امل�لية للموؤ�ش�شة يف اليوم الأول من �شهر ين�ير وتنتهي يف اليوم احل�دي والثلثني  ب- 

من �شهر دي�شمرب من كل �شنة.

�سريان قانون اإدارة املوارد الب�سرية
املادة )14(

 2006 ل�شنة   )27( رقم  دبي  حلكومة  الب�شرية  املوارد  اإدارة  ق�نون  املوؤ�ش�شة  موظفي  على  ي�شري 
وتعديلته، مع احتف�ظهم بحقوقهم املُكت�شبة.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )1٥(

ُي�شدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

الإلغاءات
املادة )1٦(

يحل هذا الق�نون حمل الق�نون رقم )5( ل�شنة 2008 املُ�ش�ر اإليه. اأ- 
ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا الق�نون. ب- 
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ال�سريان والن�سر
املادة )1٧(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافـــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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قانون رقم )3( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

جمل�ص دبي القت�سادي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديلته، 

وعلى الق�نون رقم )28( ل�شنة 2007 ب�إن�ش�ء جمل�س دبي القت�ش�دي، 
وعلى الق�نون رقم )25( ل�شنة 2008 ب�ش�أن دائرة التنمية القت�ش�دية، 

ُن�سدر القانون التايل: 
نقل املهام وال�سالحيات

املادة )1(
املنوطة  وال�شلحي�ت  امله�م  الق�نون  بهذا  العمل  بت�ريخ  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  اإلى  ُتنقل 
مبجل�س دبي القت�ش�دي مبوجب الق�نون رقم )28( ل�شنة 2007 املُ�ش�ر اإليه، وحتل دائرة التنمية 

القت�ش�دية حمل جمل�س دبي القت�ش�دي مب� له من حقوق وم� عليه من التزام�ت.

نقل املوظفني
املادة )2(

ُينقل اإلى دائرة التنمية القت�ش�دية بت�ريخ العمل بهذا الق�نون جميع املوظفني الع�ملني لدى جمل�س 
دبي القت�ش�دي، على اأن يتم ت�شكينهم على �ُشّلم الدرج�ت والرواتب املُلحق بق�نون اإدارة املوارد 

الب�شرية حلكومة دبي املُ�ش�ر اإليه، مع احتف�ظهم بحقوقهم املُكت�شبة.

الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى الق�نون رقم )28( ل�شنة 2007 املُ�ش�ر اإليه، كم� ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى 
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الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا الق�نون.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )4(

ُي�شدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

الن�سر وال�سريان
املادة )٥(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم )4٦( ل�سنة 201٦
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة معهد دبي الق�سائي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )27( ل�شنة 2009 ب�ش�أن معهد دبي الق�ش�ئي وتعديلته،
وعلى املر�شوم رقم )32( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�س اإدارة معهد دبي الق�ش�ئي،

وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2014 بتعيني وا�شتبدال ع�شو يف جمل�س اإدارة معهد دبي الق�ش�ئي،
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:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�شكل جمل�س اإدارة معهد دبي الق�ش�ئي برئ��شة ال�شيد/ ع�ش�م عي�شى احلميدان، وُع�شوية  اأ- 

كل من:
ال�شيد / ط�ر�س عيد املن�شـوري  -1

ال�شيد / اأحمد حممـد بن حيـــدان  -2
الدكتور / لـوؤي حممـد ب�لهـــول  -3

الدكتور / جم�ل ح�شني ال�شميطي  -4
الدكتور / اأحمد عيد املن�شوري  -5

ال�شيد / عبد املنعم �ش�مل بن �شويدان  -6
وذلك ملدة ثلث �شنوات ق�بلة للتمديد.  

اإذا انتهت مدة ع�شوية اأع�ش�ء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ومل  ب-  
يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س الإدارة يف اأداء مه�مهم 

حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء جدد بدًل عنهم.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

       

�شدر يف دبي بت�ريخ 10 نوفمرب 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 �شفـر 1438 هـ
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مر�سوم رقم )1( ل�سنة 201٧
بتعيني

رئي�ص موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )2( ل�شنة 2017 ب�ش�أن موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة،

نر�سم ما يلي:
تعيني رئي�ص املوؤ�س�سة

املادة )1(
ُيعنّي �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�شً� ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 

للمعرفة.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم )2( ل�سنة 201٧
بتعيني

نائب رئي�ص جمل�ص دبي الريا�سي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )11( ل�شنة 2009 ب�ش�أن جمل�س دبي الري��شي وتعديلته،
وعلى املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2009 بتعيني رئي�س جمل�س دبي الري��شي،

نر�سم ما يلي:
تعيني نائب الرئي�ص

املادة )1(
ُيعنّي ال�سّيد/ مطر حممد الطاير، ن�ئبً� لرئي�س جمل�س دبي الري��شي.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم )3( ل�سنة 201٧
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة دبي العاملية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2006 ب�إن�ش�ء دبي الع�ملية وتعديلته، وُي�ش�ر اإليه� فيم� 
بعد بـ »املوؤ�س�سة«، 

الع�ملية  العلي� للإ�شراف على موؤ�ش�شة دبي  »اللجنة  بت�شكيل  ل�شنة 2010  املر�شوم رقم )6(  وعلى 
وال�شرك�ت الت�بعة له�«،

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2010 بت�شكيل جمل�س اإدارة »موؤ�ش�شة دبي الع�ملية«،
وعلى املر�شوم رقم )46( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�س اإدارة »موؤ�ش�شة دبي الع�ملية«،

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:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(

ُي�شّكل جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة، برئ��شة �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، وع�شوية كل  اأ- 
من:

مع�يل/ حمــمــــد اإبـراهيـــم ال�شيـــب�ين                         -1
ال�شيد/ عبد الرحمــن �ش�لــح اآل �ش�لـح                   -2

ال�شيد/ حـــمــــد مبــــ�رك بوعــــميــــم  -3
ال�شيد/ �شعدي عبد الرحيم ح�شن الرئي�س               -4

ال�شيد/ �شــــونــــي ونــــج تــ�شــــ�نــــغ                                -5
وذلك ملدة ثلث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
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اإذا انتهت مدة ع�شوية اأع�ش�ء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة ومل  ب- 
يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة يف اأداء 

مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجدد بدًل عنهم.

املهام وال�سالحيات
املادة )2(

يتولى جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة املُ�شّكل مبوجب هذا املر�شوم القي�م ب�مله�م وال�شلحي�ت املنوطة به 
مبوجب املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2010 املُ�ش�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )3(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافـــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم )4( ل�سنة 201٧
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطلع على الق�نون رقم )4( ل�شنة 2011 ب�ش�أن موؤ�ش�شة حممد بن را�شد للإ�شك�ن، وُي�ش�ر 
اإليه� فيم� بعد ِبـ »املوؤ�س�سة«،

وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2012 بت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة حممد بن را�شد للإ�شك�ن،
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:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة، برئ��شة معايل/ حممد اإبراهيم ال�سيباين، وُع�شوية كل من: اأ- 

ن�ئبً� للرئي�س ال�شيد/ ح�شيـــــــن ن��شــــــر لوتــــ�ه      -1
ع�شوًا ال�شيد/ �شلطــ�ن بطي بـــن جمـــــرن     -2
ع�شوًا ال�شيد/ عبــــداهلل ف��شــل املزروعـي     -3
ع�شوًا ال�شيد/ عبيــــد �شعيــــد بن م�شحــــ�ر     -4
ع�شوًا ال�شيدة/ هدى حمدان ال�شيخ احلمريي    -5
ع�شوًا ال�شيد/ �ش�مــــي عبــــداهلل قرقـــــ��س     -6

وذلك ملدة ثلث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة ومل  ب- 
يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة يف اأداء 

مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم. 
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ال�سريان والن�سر 
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم )٥( ل�سنة 201٧
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

القت�ش�د  لتطوير  دبي  مركز  اإن�ش�ء  ب�ش�أن   2013 ل�شنة   )13( رقم  الق�نون  على  الطلع  بعد 
الإ�شلمي، وُي�ش�ر اإليه فيم� بعد بـ »املركز«، 

وعلى املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�س اإدارة مركز دبي لتطوير القت�ش�د الإ�شلمي، 
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حوكمة املج�ل�س واللج�ن الت�بعة حلكومة دبي، 

القت�ش�د  لتطوير  دبي  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بتعيني   2016 ل�شنة   )33( رقم  املر�شوم  وعلى 
الإ�شلمي، 

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�س اإدارة املركز، ب�إ�شراف �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم،  اأ- 

ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي، وذلك على النحو الت�يل:
رئي�شً�  مع�يل/ �شلط�ن بن �شعيد املن�شوري     -1

ن�ئبً� للرئي�س ال�شيد/ �ش�مي اأحمد �ش�عــن القمـزي    -2
ع�شوًا ال�شيد/ ح�شيــــن نـــ��شـــر لـــوتـــ�ه     -3
ع�شوًا الدكتور/ حمد ال�شيخ اأحمد ال�شيب�نــي    -4
ع�شوًا ال�شيد/ م�جــــد �شيـــــف الغــريـــــر     -5
ع�شوًا ال�شيد/ ح�شني اأحمد �ش�عن القمــزي    -6
ع�شوًا ال�شيد/ هــــلل �شـــعيــــد الـمــــري     -7
ع�شوًا ال�شيد/ عيـــ�شى عبدالفتـــ�ح ك�ظــــم     -8
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وذلك ملدة ثلث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت مدة ع�شوية اأع�ش�ء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ومل  ب- 
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 بدًل عنهم. 

ال�سريان والن�سر 
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم )٦( ل�سنة 201٧
باإعادة ت�سكيل

جمل�ص اإدارة �سلطة املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )1( ل�شنة 2012 ب�ش�أن املدينة الع�ملية للخدم�ت الإن�ش�نية،
وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 2012 بتعيني رئي�س �شلطة املدينة الع�ملية للخدم�ت الإن�ش�نية،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�س اإدارة �شلطة املدينة الع�ملية للخدم�ت الإن�ش�نية،
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:
اإعادة ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُيع�د ت�شكيل جمل�س اإدارة �شلطة املدينة الع�ملية للخدم�ت الإن�ش�نية، ليكون برئ��شة �ساحبة  اأ- 

ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سني، وُع�شوية كل من:
ن�ئبً� للرئي�س ال�شيد/ اإبراهيـــم حممــد بو ملحـــة     -1

ع�شوًا مع�يل/ ريـم بنت اإبراهيم اله��شمـي     -2
ع�شوًا ال�شيد/ عبداهلل عبدالرحمن ال�شيب�نـي    -3
ع�شوًا ال�شيد/ حممــــد اأحــمــــد املــــري     -4
ع�شوًا ال�شيد/ ه�شــــ�م عــبـــداهلل الق��شــــم     -5
ع�شوًا الدكتور/ حممــــد عتيـــق الفلحي     -6
ع�شوًا ال�شيد/ را�شــــد خليـــــفة ب�لهــــول     -7
ع�شوًا ال�شيد/ �شــعيـــد حممــــد حــــ�رب     -8
ع�شوًا ال�شيدة/ ك�روليــــن جمـــ�ل فـــرج     -9
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وذلك ملدة ثلث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ومل  ب- 
يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س اإدارة ال�شلطة يف اأداء 

مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم. 

ال�سريان والن�سر 
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم )٧( ل�سنة 201٧
بت�سكيل

جمل�ص اأمناء نور دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )13( ل�شنة 2007 ب�إن�ش�ء هيئة ال�شحة يف دبي وتعديلته،
وعلى الق�نون رقم )18( ل�شنة 2010 ب�إن�ش�ء نور دبي،

وعلى املر�شوم رقم )33( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�س اأمن�ء نور دبي،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعيني رئي�س جمل�س اأمن�ء نور دبي،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�س اأمن�ء نور دبي، برئ��شة معايل/ حميد حممد عبيد القطامي، وع�شوية كل  اأ- 

من:
ن�ئبً� للرئي�س ال�شيد/ نــ��شـــر خليــــفة عبـــداهلل البـــدور      -1

ع�شوًا ال�شيد/ عبدالفت�ح ال�شيـــد من�شـــور �شـــرف      -2
ع�شوًا ال�شيد/ حممود اأحمد عبدالرحمن املرزوقــي      -3
ع�شوًا الدكتورة/ من�ل حممد عمران ترمي ال�ش�م�شي     -4

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

حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء جدد بدًل عنهم.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم )٨( ل�سنة 201٧
بتعيني وا�ستبدال

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز الإمارات العاملي لالعتماد
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�إن�ش�ء مركز الإم�رات الع�ملي للعتم�د،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�س اإدارة مركز الإم�رات الع�ملي للعتم�د،

نر�سم ما يلي:
التعيني وال�ستبدال

املادة )1(
الع�ملي  الإم�رات  اإدارة مركز  ن�ئبً� لرئي�س جمل�س  الدكتور/ هالل حميد �ساعد الكعبي،  ُيعنّي 
للعتم�د، املُ�شّكل مبوجب املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه، بدًل من ال�سيد/ ح�سني 

�سامل الكثريي.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من ت�ريخ 18 دي�شمرب 2016، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافـــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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قرار رقم )1( ل�سنة 201٧
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )9( ل�شنة 2011 ب�ش�أن مدينة دبي الطبية،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حوكمة املج�ل�س واللج�ن الت�بعة حلكومة دبي، 

وعلى املر�شوم رقم )30( ل�شنة 2016 ب�ش�أن م�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي للأطف�ل، وُي�ش�ر اإليه 
فيم� بعد بـ »املُ�ست�سفى«،

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�س اإدارة املُ�شت�شفى، برئ��شة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سني،  اأ- 

وُع�شوية كل من:
نائبًا للرئي�ض الدكتور/ عبداهلل اإبراهيم اخلياط    -1

ع�شوًا ال�شيد/ اأحمد عبدالكريـــم جلفـ�ر    -2
ع�شوًا ال�شيدة/ ف�طمـــة عبيـــد اجل�بــر    -3
ع�شوًا الدكتور/ حممــد �شليــــم العلم�ء    -4
ع�شوًا ال�شيدة/ عفراء را�شـــد الب�شطــي    -5
ع�شوًا ال�شيد/ مـــ�رك ادوارد جمورتـي    -6

وذلك ملدة ثلث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ومل  ب- 
يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س اإدارة املُ�شت�شفى يف اأداء 

مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم. 
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ال�سريان والن�سر 
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافـــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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قرار رقم )2( ل�سنة 201٧
باإعادة ت�سكيل

جمل�ص اإدارة �سلطة مدينة دبي الطبية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على الق�نون رقم )9( ل�شنة 2011 ب�ش�أن مدينة دبي الطبية،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حوكمة املج�ل�س واللج�ن الت�بعة حلكومة دبي، 

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�س اإدارة �شلطة مدينة دبي الطبية،

قررنا ما يلي:
اإعادة ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
�ساحبة ال�سمو امللكي  ُيع�د ت�شكيل جمل�س اإدارة �شلطة مدينة دبي الطبية، ليكون برئ��شة  اأ-  

الأمرية هيا بنت احل�سني، وُع�شوية كل من:
ن�ئبً� للرئي�س الدكتورة/ رج�ء عي�شى �ش�لح القــرق    -1

ع�شوًا مع�يل/ عبدالرحمن حممــد العويــــ�س    -2
ع�شوًا الدكتور/ �شــهـــ�م الديـــن كــلــــداري     -3
ع�شوًا الدكتور/ اأيــــوب عــبــــداهلل بــــدري     -4
ع�شوًا الدكتور/ �شوقـــي مري ه��شـم خــوري     -5
ع�شوًا الدكتورة/ اأمينة عبدالواحدالر�شتم�ين    -6
ع�شوًا الدكتور/ يونــ�س حممد اأميـــن ك�ظــم    -7

وذلك ملدة ثلث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ومل  ب-  
يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س اإدارة ال�شلطة يف اأداء 

مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم. 
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ال�سريان والن�سر 
املادة )2(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

تنظيم ال�سكك احلديدية يف اإمارة دبي
__________

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

بعد الطلع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�ش�أن مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديلته،

وعلى الق�نون رقم )17( ل�شنة 2005 ب�إن�ش�ء هيئة الطرق واملوا�شلت وتعديلته،
دبي  اإم�رة  يف  القت�ش�دية  الأن�شطة  مزاولة  تنظيم  ب�ش�أن   2011 ل�شنة   )13( رقم  الق�نون  وعلى 

وتعديلته،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حم�ية ال�شبكة الع�مة للكهرب�ء واملي�ه يف اإم�رة دبي، 

وعلى الق�نون رقم )22( ل�شنة 2015 ب�ش�أن تنظيم ال�شراكة بني القط�عني الع�م واخل��س يف اإم�رة 
دبي،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )41( ل�شنة 2008 ب�ش�أن قوة اأمن قط�ع النقل واملوا�شلت يف اإم�رة دبي،

وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2009 ب�ش�أن من�طق التطوير اخل��شة يف اإم�رة دبي،
الطرق  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملوا�شلت واعتم�د هيكله� املوؤ�ش�شي والتنظيمي،
وعلى النظ�م رقم )5( ل�شنة 2009 ب�ش�أن تنظيم ال�شكك احلديدية يف اإم�رة دبي وتعديلته، 

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�شنة 2014 ب�ش�أن تنظيم الرتام يف اإم�رة دبي،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�شنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملوا�شلت،
رقم )5(  للنظ�م  التنفيذية  اللئحة  اإ�شدار  ب�ش�أن  ل�شنة 2010  رقم )68(  الإداري  القرار  وعلى 

ل�شنة 2009 ب�ش�أن تنظيم ال�شكك احلديدية يف اإم�رة دبي،
وعلى الت�شريع�ت املُن�ِشئة واملُنّظمة للمن�طق احلرة يف اإم�رة دبي،
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قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

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

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
: هيئة الطرق واملوا�شلت. الهيئة 

: مدير ع�م الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين.  املدير الع�م 
: موؤ�ش�شة القط�رات ب�لهيئة. املوؤ�ش�شة 

وتنظيم  بتخطيط  الهيئة  يف  املعنّية  التنظيمية  الوحدة   : جهة تنظيم ال�شلمة 
ال�شلمة يف كل م� يتعلق ب�أنظمة ال�شكك احلديدية.

: الدوائر احلكومية والهيئ�ت واملوؤ�ش�ش�ت الع�مة، و�شلط�ت  اجلهة احلكومية 
يف  وم�  ب�لإم�رة،  احلكومية  واملج�ل�س  احلرة  املن�طق 

حكمه�.
�شة لنقل  : اأنظمة النقل املحكومة مب�ش�رات حُمّددة واملُخ�شّ ال�شكك احلديدية 
ال�سكك  خطوط  ح�سر  دومنا  وت�سمل  والب�سائع،  الركاب 

احلديدية الثقيلة واخلفيفة.
لت�شغيل  اللزمة  والربجمّي�ت  واملرافق  املُن�ش�آت  ك�فة   : البنية التحتية 
�سعود  حمطات  ح�سر  دومنا  وت�سمل  احلديدية،  ال�سكك 
ونزول الرك�ب وحتميل وتفريغ الب�ش�ئع، وُنظم الإ�ش�رات، 
وُنظم  الط�قة،  وم�ش�در  والعلم�ت،  والت�ش�لت، 

الق�ِطرات، وور�س ال�شي�نة.
دومنا  وت�سمل  احلديدية،  ال�سكك  ت�ستخدم  و�سيلة  اأي   : عربة ال�سكك احلديدية 
ح�شر الق�طرات، والقط�رات، والرتام، وعرب�ت التفتي�س 
اخلفيفة، وعرب�ت ال�شي�نة ذاتية الدفع، وعرب�ت ال�شحن، 

والعرب�ت اأح�دية اخلط.
: اأنظمة ال�شكك احلديدية الع�ئدة للهيئة.  �شبكة ال�شكك احلديدية الع�مة 

: اأنظمة ال�شكك احلديدية غري الع�ئدة للهيئة.  �شبكة ال�شكك احلديدية اخل��شة 
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: ت�شمل ال�شكك احلديدية والبنية التحتية وعرب�ت ال�شكك  اأنظمة ال�شكك احلديدية 
احلديدية.

وت�شغيل  احلديدية  ال�شكك  اأنظمة  و�شي�نة  تطوير  ت�شمل   : عملي�ت الت�شغيل 
وحتريك عرب�ت ال�شكك احلديدية اأو امل�ش�همة يف ت�شغيله� 

وحتريكه�. 
: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتب�ري.  ال�شخ�س 

: ال�شخ�س الذي ميتلك كل اأو بع�س اأنظمة ال�شكك احلديدية. امل�لك 
: ال�شخ�س املُ�شّرح له من الهيئة ب�لقي�م بعملي�ت الت�شغيل  املُ�شّغل 

وفقً� لأحك�م هذا القرار.
وفقً�  املق�ولت  مهنة  مبزاولة  له  املُرّخ�س  ال�شخ�س   : املق�ول 
للت�شريع�ت ال�ش�رية يف الإم�رة، املُكّلف من امل�لك اأو املُ�شّغل 

ب�لقي�م ب�أعم�ل تتعلق ب�أنظمة ال�شكك احلديدية.
: ال�شخ�س املُرّخ�س له مبزاولة مهنة ال�شت�ش�رات الهند�شية  ال�شت�ش�ري 
تقدمي  يتولى  الذي  الإم�رة،  يف  ال�ش�رية  للت�شريع�ت  وفقً� 
اأو  يتعلق  اأمر  اأي  ب�ش�أن  الفّنية  اأو  الهند�شية  ال�شت�ش�رات 

ُيوؤّثر على اأنظمة ال�شكك احلديدية. 
: ال�شخ�س الذي ت�شدر له �شه�دة املُط�بقة اأو �شه�دة و�شع  املُ�شّرح له 
عدم  �شه�دة  اأو  الت�شغيلية  ال�شلمة  �شه�دة  اأو  ال�شلمة 

املم�نعة، وفقً� لأحك�م هذا القرار.
امل�ء  اأو  الي�ب�شة  امتداد  على  الهيئة  من  املُعتمدة  املنطقة   : حرم ال�شكك احلديدية 

�شة لأنظمة ال�شكك احلديدية. واملُخ�شّ
احلديدية  ال�شكك  حرم  �شمن  املوؤ�ش�شة  ده�  حُتدِّ م�ش�حة   : املنطقة املحظورة 
من  اإليه�  الدخول  يحظر  �شي�ج  اأو  اإ�ش�رات  اأو  بعلم�ت 

الأ�شخ��س غري املخولني.
: ت�شمل حرم ال�شكك احلديدية وامل�ش�حة املحيطة به� وفقً�  منطقة احلم�ية احلرجة 

ده الهيئة. مل� حُتدِّ
: ت�شمل منطقة احلم�ية احلرجة وامل�ش�حة املحيطة به� وفقً�  منطقة احلم�ية الكلية 

ده الهيئة. مل� حُتدِّ
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به�  القي�م  ُي�شّكل  قد  التي  الهيئة،  من  املُعتمدة  الأن�شطة   : الأن�شطة املُقّيدة 
خطرًا على �شبكة ال�شكك احلديدية الع�مة. 

: الوثيقة ال�ش�درة عن املوؤ�ش�شة من خلل النظ�م الإلكرتوين  �شه�دة عدم مُم�نعة 
التي  الإم�رة،  يف  املُعتمد  املُم�نعة  عدم  �شه�دات  لإ�شدار 
اأعم�ل  اأو  اأن�شطة  اأي  لل�شخ�س مبم�ر�شة  ُي�شّرح مبوجبه� 

�شمن منطقة احلم�ية الكلية.
امل�لك  التزام  تفيد  التي  املوؤ�ش�شة،  عن  ال�ش�درة  الوثيقة   : �شه�دة املط�بقة 
اأو من مُيّثله بدليل الإر�ش�دات الع�مة خلل قي�مه ب�أعم�ل 

الإن�ش�ء املُتعلقة ب�شبكة ال�شكك احلديدية اخل��شة. 
التي  الهيئة،  لدى  املُعتمدة  واملعايري  ال�سوابط  جمموعة   : �سروط ال�سالمة 
احلديدية  ال�شكك  اأنظمة  ت�شميم  يف  به�  اللتزام  يجب 
بهدف اإزالة املخ�طر التي قد ُتوؤدي اإلى وقوع احلوادث اأو 
جت�وز  اأو  احلوادث  لن�شب  دوليً�  املُعتمدة  املُعّدلت  جت�وز 
اجلداول  يف  املُحّددة  والهتزازات  ال�شو�ش�ء  م�شتوي�ت 

املُلحقة بهذا القرار.
: جمموعة الوث�ئق واملُ�شتندات املُقّدمة من امل�لك اأو املُ�شّغل  اأدلة ال�شلمة 
اأو املق�ول التي ُتثِبت ب�أن اأنظمة ال�شكك احلديدية واأنظمة 
الآمن  والنقل  للت�شغيل  �ش�حلة  املُطّبقة  ال�شلمة  اإدارة 
النته�ء  بعد  اأو  الت�شغيل  عملي�ت  اأو  الإن�ش�ء  اأعم�ل  خلل 

منه�.
التي  الوثيقة ال�ش�درة عن جهة تنظيم ال�شلمة للم�لك،   : �شه�دة و�شع ال�شلمة 

تفيد �شلمة اأنظمة ال�شكك احلديدية اأو اأي جزء منه�.
ل، التي  : الوثيقة ال�ش�درة عن جهة تنظيم ال�شلمة للُم�شغِّ �شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية 
تت�شمن موافقته� على قي�مه بعملي�ت الت�شغيل بعد التحقق 

من اأدلة ال�سالمة و�سروط ال�سالمة. 
: اأي �شركة اأو موؤ�ش�شة ُي�شّرح له� من جهة تنظيم ال�شلمة،  ُمقّيم ال�شلمة املُ�شتِقل 
مبراجعة اأدلة ال�شلمة، والتحقق من مدى التزام امل�لك اأو 
املُ�سّغل اأو املقاول مبتطلبات ال�سالمة وفقًا ل�سروط ال�سالمة 
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واأدلة ال�شلمة ومتطلب�ت جهة تنظيم ال�شلمة.
: حدث غري ُمتوّقع وغري مرغوب فيه يرتبط مب��شرًة ب�أنظمة  احل�دث 
ال�شكك احلديدية ينجم اأو قد ينجم عنه اإ�ش�ب�ت ب�شرية اأو 

اأ�شرار م�دية.
والآث�ر  احل�دث  اأ�شب�ب  حتديد  اإلى  يهدف  فّني  اإجراء   : التحقيق 
الكفيلة  والو�ش�ئل  الإجراءات  وحتديد  عنه،  الن�جمة 

ملُع�جلة اأ�شب�به و�شم�ن عدم تكراره.
: اأي اأذى ج�شدي يتعر�س له �شخ�س طبيعي نتيجة خط�أ اأو  الإ�ش�بة 

اإهم�ل يتعلق ب�أنظمة ال�شكك احلديدية.
: كل من يتمتع ب�شفة ال�شبطية الق�ش�ئية وفقً� لأحك�م هذا  املُفّت�س 
القرار، ويكون ت�بعً� للموؤ�ش�شة اأو جلهة تنظيم ال�شلمة اأو 

ُمكّلف من الهيئة.
فيه  يط�لبه  �شخ�س،  اأي  اإلى  املفت�س  هه  ُيوجِّ خّطي  كت�ب   : اإ�شع�ر احلظر 
التوقف عن القي�م ب�أي عمل اأو اتخ�ذ اأي تدبري يكون لزمً� 

للحيلولة دون تعّر�س اأنظمة ال�شكك احلديدية للخطر.
هه املفت�س للُم�شّرح له الذي ُيخ�لف اأحك�م  : كت�ب خّطي ُيوجِّ اإ�شع�ر التح�شني 
ال�شلمة  واأدلة  مبوجبه  ال�ش�درة  والقرارات  القرار  هذا 
االإجراءات  اتخاذ  طلب  يت�سمن  ال�سالمة،  و�سروط 
والتدابري اللزمة لإدارة املخ�طر املُحتملة ب�أنظمة ال�شكك 

احلديدية. 
وتطوير  لإن�ش�ء  الع�مة  الإر�ش�دات  تت�شمن  التي  الوثيقة   : دليل الإر�ش�دات الع�مة 

�شبكة ال�شكك احلديدية اخل��شة يف الإم�رة. 
لتخطيط  الفّنية  واملع�يري  املُتطلب�ت  تت�شمن  التي  الوثيقة   : دليل املع�يري التخطيطية والت�شميمية 

وت�شميم �شبكة ال�شكك احلديدية الع�مة.
ال�ش�رة  اأو  املُزِعجة  ال�شوتية  الذبذب�ت  اأو  الأ�شوات   : ال�شو�ش�ء 

ب�ل�شحة الع�مة.
�شكل  على  م�  نقطة  حول  املواد  ُجزْيئ�ت  حركة   : الهتزازات 
والُبنية  الع�مة  ب�ل�شحة  �ش�رة  ب�شورة  ذبذب�ت، تنت�شر 
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التحتية.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطّبق اأحك�م هذا القرار يف ك�فة اأنح�ء الإم�رة، مب� يف ذلك من�طق التطوير اخل��شة، واملن�طق 
احلرة مب� فيه� مركز دبي امل�يل الع�ملي.

اأهداف القرار
املادة )3(

يهدف هذا القرار اإلى حتقيق م� يلي:
تنظيم اإن�ش�ء وت�شغيل اأنظمة ال�شكك احلديدية يف الإم�رة، وفقً� ملُتطلب�ت ال�شلمة واجلودة،   -1

واأف�شل املع�يري واملم�ر�ش�ت الع�ملّية املُطّبقة يف هذا ال�ش�أن. 
�شم�ن حتقيق التك�مل بني اأنظمة النقل املُختلفة يف الإم�رة.  -2

توزيع امله�م وامل�شوؤولي�ت بني املوؤ�ش�شة وجهة تنظيم ال�شلمة، على نحو ي�شمن كف�ءة اأنظمة   -3
ال�شكك احلديدية وحتقيق ال�شلمة يف ت�شغيله�.

توفري اأق�شى درج�ت ال�شلمة والت�شغيل الآمن للنقل بوا�شطة ال�شكك احلديدية.  -4
توفري نظ�م نقل ُمتطّور واأكرث اأمنً�.  -5

حم�ية البيئة واحلف�ظ على توازنه� الطبيعي، واملُ�ش�همة يف حتقيق روؤية دبي كمدينة م�شتدامة   -6
وذكّية.

نتيجة  واملمتلك�ت  ب�لأفراد  تلحق  قد  املدى  بعيدة  اأو  فورية  �شلبية  اآث�ر  اأو  اأ�شرار  اأي  جتّنب   -7
ت�شغيل اأنظمة ال�شكك احلديدية.

اخت�سا�سات الهيئة
املادة )4(

يكون للهيئة يف �شبيل حتقيق اأهداف هذا القرار امله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
تخطيط وت�شميم وتطوير �شبكة ال�شكك احلديدية الع�مة يف الإم�رة.   -1

تنظيم اأعم�ل اإن�ش�ء وتطوير وت�شغيل و�شي�نة �شبكة ال�شكك احلديدية اخل��شة يف الإم�رة.     -2
اعتماد ال�سروط واالإجراءات وال�سوابط واملعايري واملُوا�سفات واالأدلة املُطّبقة من املوؤ�س�سة   -3
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وجهة تنظيم ال�شلمة.
اعتماد ال�سروط وال�سوابط واالإجراءات التي يتم اال�ستناد اإليها يف اإ�سدار ال�سهادات املُحّددة   -4

يف هذا القرارمن املوؤ�ش�شة وجهة تنظيم ال�شلمة.
الت�أكد من اأن ال�شه�دات ال�ش�درة عن املوؤ�ش�شة وجهة تنظيم ال�شلمة والتحقيق�ت التي يقوم   -5
به� املفت�شون خ�لية من وجود اأي تع�ر�س يف امل�ش�لح، واأنه� ُتوؤّدى ب��شتقلل ت�م عن املُلك 

واملُ�شّغلني واملُق�ولني وغريهم من الأ�شخ��س امل�شمولني ب�أحك�م هذا القرار.
التع�ون والتن�شيق مع اجله�ت املعنّية يف الإم�رة والإم�رات املُج�ورة يف كل م� من �ش�أنه حتقيق   -6
اأهداف هذا القرار، مب� يف ذلك حتقيق التك�مل بني اأنظمة ال�شكك احلديدية وغريه� من 

اأنظمة النقل الأخرى.
اإبرام العقود والتف�قي�ت اخل��شة ب�أنظمة ال�شكك احلديدية.  -7

اتخ�ذ التدابري اللزمة حلم�ية اأنظمة ال�شكك احلديدية.  -8
اعتم�د امل�ش�ح�ت اخل��شة بحرم ال�شكك احلديدية ل�شبكة ال�شكك احلديدية الع�مة واملن�طق   -9

املُحيطة به� واعتم�د الأن�شطة املُقّيدة.
اعتم�د ال�شي��ش�ت واخلطط والربامج املرفوعة اإليه� من املوؤ�ش�شة وجهة تنظيم ال�شلمة يف   -10

كل م� يتعلق ب�أحك�م هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه.
اأي مه�م اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف هذا القرار.  -11

اخت�سا�سات جهة تنظيم ال�سالمة
املادة )٥(

يكون جلهة تنظيم ال�شلمة يف �شبيل حتقيق اأهداف هذا القرار امله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
اإ�شدار �شه�دات و�شع ال�شلمة و�شه�دات ال�شلمة الت�شغيلية، والتحقق من اللتزام ب�شروطه�.  -1
اتخ�ذ الإجراءات اللزمة ل�شم�ن �شلمة عملّي�ت الت�شغيل، مب� يف ذلك التحقق من التزام   -2
والأدلة  مبوجبه  ال�ش�درة  القرارات  واأحك�م  ب�أحك�مه  القرار  لهذا  اخل��شعني  الأ�شخ��س 

وال�سروط املُعتمدة يف هذا ال�ساأن. 
اإعداد �سروط ال�سالمة، وعلى وجه اخل�سو�ض اال�سرتاطات املتعلقة ب�سالمة الُعّمال القائمني   -3

د �شحتهم و�شلمتهم. على عملي�ت الت�شغيل والرك�ب واجلمهور من املخ�طر التي ُتهدِّ
اإ�شدار الت�شريح ملُقّيم ال�شلمة امل�شتقل وفقً� لل�شرتاط�ت واملع�يري املُعتمدة لديه� يف هذا   -4

ال�ش�أن. 
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مراجعة اأدلة ال�شلمة على نحو ي�شمن حم�ية الع�ملني والرك�ب واجلمهور من املخ�طر التي   -5
د �شحتهم و�شلمتهم ب�شبب عملي�ت الت�شغيل. قد ُتهدِّ

القي�م بعملي�ت التقييم والتحليل والبحث يف كل م� يتعلق ب�أنظمة ال�شكك احلديدية.  -6
و�شع وتنفيذ اخلطط والربامج اللزمة للتفتي�س على اأنظمة ال�شكك احلديدية للتحقق من   -7

�شلمة ت�شغيله�.
التحقيق يف احلوادث ب�شكٍل ُم�شتقل عن التحقيق اجلن�ئي، واإع�دة فتح تلك التحقيق�ت اإذا   -8
م� توّفرت لديه� اأدلة جديدة ت�شتدعي ذلك، وفقً� للإجراءات والو�ش�ئل والكيفية التي ي�شدر 

بتحديده� قرار من املدير الع�م يف هذا ال�ش�أن.
درا�شة تق�رير وحتقيق�ت احلوادث واقرتاح التو�شي�ت اللزمة ملنع تكراره� ُم�شتقبًل وحت�شني   -9

ُم�شتوى ال�شلمة. 
والقرارات  القرار  هذا  اأحك�م  لتنفيذ  لزمة  تكون  ب�خت�ش��ش�ته�،  تتعلق  اأخرى  مه�م  اأي   -10

ال�ش�درة مبوجبه.

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )٦(

يكون للموؤ�ش�شة يف �شبيل حتقيق اأهداف هذا القرار امله�م وال�شلحي�ت الت�لية:
ال�شكك احلديدية  ال�شي��ش�ت واخلطط والربامج اللزمة لتخطيط وت�شميم �شبكة  اقرتاح   -1
اإلى املدير الع�م لعتم�ده�، والإ�شراف على  الع�مة، مب� يف ذلك عملي�ت الت�شغيل، ورفعه� 

تنفيذه� بعد اعتم�ده�.
اإعداد ومراجعة دليل الإر�ش�دات الع�مة ودليل املع�يري التخطيطية والت�شميمية، مب� يف ذلك   -2
حتديد م�شتوي�ت ال�شو�ش�ء والهتزازات امل�شموح به� خلل ت�شميم اأنظمة ال�شكك احلديدية 

والقي�م ب�أعم�ل الإن�ش�ء وعملي�ت الت�شغيل. 
حتديد اأ�ش�س ومع�يري ت�أهيل واعتم�د املق�ولني وال�شت�ش�ريني واملُ�شّغلني.   -3

اإ�شدار �شه�دات عدم املُم�نعة و�شه�دات املُط�بقة، والتحقق من اللتزام ب�شروطه�.  -4
الع�مة،  احلديدية  ال�شكك  ل�شبكة  احلديدية  ال�شكك  بحرم  اخل��شة  امل�ش�ح�ت  اقرتاح   -5
اجله�ت  مع  ب�لتن�شيق  القرار،  هذا  مبوجب  حُمّدد  هو  مل�  وفقً�  به،  املُحيطة  وامل�ش�ح�ت 

احلكومية املعنّية، ورفعه� اإلى املدير الع�م لعتم�ده�.
اخل��شة،  احلديدية  ال�شكك  ل�شبكة  احلديدية  ال�شكك  بحرم  اخل��شة  امل�ش�ح�ت  اعتم�د   -6
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وامل�ش�ح�ت املحيطة به�.
الع�م  املدير  اإلى  ورفعه�  املعنّية،  احلكومية  اجله�ت  مع  ب�لتن�شيق  املُقّيدة  الأن�شطة  حتديد   -7

لعتم�ده�.
والقرارات  القرار  هذا  اأحك�م  لتنفيذ  لزمة  تكون  ب�خت�ش��ش�ته�،  تتعلق  اأخرى  مه�م  اأي   -8

ال�ش�درة مبوجبه.

اإن�ساء وت�سغيل اأنظمة ال�سكك احلديدية
املادة )٧(

ب�أنظمة ال�شكك  الت�شغيل املتعلقة  اأو عملي�ت  ب�أعم�ل الإن�ش�ء  اأي �شخ�س القي�م  ُيحظر على  اأ- 
احلديدية يف الإم�رة، اأو مم�ر�شة اأي اأن�شطة اأو اأعم�ل تتعلق بهذه الأنظمة، اإل بعد احل�شول 

وبح�شب الأحوال، على اأي من ال�شه�دات الت�لية:
�شه�دة و�شع ال�شلمة.  -1

�شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية.  -2
�شه�دة املط�بقة.  -3

على امل�لك اأو املُق�ول اأو املُ�شّغل قبل البدء ب�أعم�ل الإن�ش�ء اأو عملي�ت الت�شغيل تقدمي وثيقة  ب- 
د املدير  ت�أمني �ش�مل �ش�درة عن اإحدى �شرك�ت الت�أمني املُرّخ�س له� ب�لعمل يف الإم�رة، وُيحدِّ
توّفره� يف  الواجب  وال�شرتاط�ت  ال�شوابط  ال�ش�أن  قرار ي�شدر عنه يف هذا  الع�م مبوجب 

وثيقة الت�أمني. 

�سهادة و�سع ال�سالمة و�سهادة ال�سالمة الت�سغيلية
املادة )٨(

جهة  اإلى  التقّدم  املوؤ�ش�شة،  من  به�  له  املُ�شّرح  الأعم�ل  ك�فة  من  انته�ئه  عند  امل�لك  على  اأ- 
لل�سروط  وفقًا  ال�سهادة  هذه  اإ�سدار  ويتم  ال�سالمة،  و�سع  �سهادة  الإ�سدار  ال�سالمة  تنظيم 
والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن، وتكون هذه ال�شه�دة �ش�حلة للعمل مبوجبه�، 

م� مل يتم اإجراء اأي تعديلت جوهرية على اأنظمة ال�شكك احلديدية.
على املُ�شّغل قبل املُب��شرة بعملي�ت الت�شغيل التقّدم اإلى جهة تنظيم ال�شلمة لإ�شدار �شه�دة  ب- 
ال�سالمة الت�سغيلية، ويتم اإ�سدار هذه ال�سهادة وفقًا لل�سروط واالإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة 
الت�شغيل، م� مل يتم  للعمل مبوجبه� طول مدة  ال�شه�دة �ش�حلة  ال�ش�أن، وتكون هذه  يف هذا 
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اإنه�وؤه� قبل ذلك لأي من الأ�شب�ب التي ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م.

�سهادة املُطابقة
املادة )٩(

التقّدم  الإم�رة،  يف  اخل��شة  احلديدية  ال�شكك  �شبكة  اإن�ش�ء  اأعم�ل  من  انته�ئه  عند  امل�لك  على 
اإلى املوؤ�س�سة للح�سول على �سهادة املطابقة، ويتم اإ�سدار هذه ال�سهادة وفقًا لل�سروط واالإجراءات 
املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن، وتكون هذه ال�شه�دة �ش�حلة للعمل مبوجبه�، م� مل يتم اإجراء 

اأي تعديلت جوهرية على الأعم�ل الإن�ش�ئية ل�شبكة ال�شكك احلديدية اخل��شة.

�سهادة عدم املمانعة
املادة )10(

املُقّيدة يف منطقة احلم�ية  الأن�شطة  يدخل �شمن  ب�أي عمل  القي�م  �شخ�س  اأي  ُيحظر على  اأ- 
الكلية، اإال بعد احل�سول على �سهادة عدم املمانعة، ويتم اإ�سدار هذه ال�سهادة وفقًا لل�سروط 

والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
ويف  املخت�شة  احلكومية  للجهة  يجوز  امل�دة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  ورد  مم�  الرغم  على  ب- 
احل�لت الط�رئة القي�م ب�أي اأعم�ل حتى لو ك�نت من بني الأن�شطة املُقّيدة قبل احل�شول على 

�شه�دة عدم املم�نعة، �شريطة اإخط�ر املوؤ�ش�شة قبل مب��شرة هذه الأعم�ل.

اللتزامات
املادة )11(

على املُ�شّرح له، وفقً� لنوع ال�شه�دة ال�ش�درة له، اللتزام بك�فة الأحك�م املن�شو�س عليه� يف هذا 
القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه، والأدلة املُعتمدة لدى الهيئة، وعلى وجه اخل�شو�س م� يلي:

�سروط ال�سهادة ال�سادرة له، وال�سوابط الفّنية واملَُدد الزمنّية املُحّددة فيها.  -1
املُتطلبات املن�سو�ض عليها يف دليل ال�سالمة و�سروط ال�سالمة واالأدلة املُعتمدة لدى املوؤ�س�سة   -2
للهتزازات  املُعتمدة  املُ�شتوي�ت  ذلك  يف  مب�  الأحوال،  بح�شب  ال�شلمة  تنظيم  جهة  اأو 
ال�شكك  ب�أنظمة  اخل��شة  الت�شغيل  عملي�ت  اأو  الإن�ش�ء  ب�أعم�ل  القي�م  عند  ال�شو�ش�ء،  اأو 

احلديدية.
القي�م ب�لأعم�ل املُ�شّرح له به� ب�شكل ُم�شتِمر دون انقط�ع، م� مل تت�شمن ال�شه�دة ال�ش�درة   -3
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له غري ذلك.
اإعادة احلال اإلى ما كان عليه يف موقع العمل عند االنتهاء من العمل وفقًا لل�سروط واملُوا�سفات   -4

الفّنية املُعتمدة لدى الهيئة واجله�ت احلكومية املعنّية.
جهة  اأو  املوؤ�ش�شة  موافقة  على  احل�شول  بعد  اإل  به�  له  املُ�شّرح  الأعم�ل  عن  التوقف  عدم   -5

تنظيم ال�شلمة بح�شب الأحوال.
ا�شرتاط�ت وُمتطلب�ت ال�شلمة الع�مة املن�شو�س عليه� يف الت�شريع�ت ال�ش�رية ب�لإم�رة.  -6

اتخ�ذ ك�فة التدابري اللزمة للحد من املخ�طر الن�جمة عن مزاولته لأعم�له.  -7
ال�ش�رية يف  للت�شريع�ت  اآمن و�شليم طبقً�  الت�شغيل ب�شكٍل  اأو عملي�ت  ب�أعم�ل الإن�ش�ء  القي�م   -8
تنظيم  جهة  لدى  ال�ش�أن  هذا  يف  املُعتمدة  ال�شلمة  واأدلة  املهنية  وال�شحة  ال�شلمة  جم�ل 

ال�شلمة.
تزويد املوؤ�ش�شة وجهة تنظيم ال�شلمة ب�أي بي�ن�ت اأو معلوم�ت اأو اإح�ش�ئي�ت تطلبه�.  -9

تزويد جهة تنظيم ال�شلمة بتقرير عن التدابري والإجراءات املُّتخذة لتعزيز ال�شلمة واحلد   -10
من تكرار احلوادث يف ح�ل وقوعه�.

اتخ�ذ الإجراءات والحتي�ط�ت اللزمة للحف�ظ على �شلمة اجلمهور والُعّم�ل والرك�ب.  -11
احل�شول على موافقة املوؤ�ش�شة وجهة تنظيم ال�شلمة قبل اإجراء اأي تغيري جوهري يف اأنظمة   -12

ال�شكك احلديدية.
تنظيم  جهة  اأو  املوؤ�ش�شة  ده�  حُتدِّ التي  املُهلة  خلل  اأو  وقت  ب�أ�شرع  املُخ�لفة  اأ�شب�ب  اإزالة   -13

ال�شلمة.
التع�ون مع املفت�شني ومتكينهم من القي�م بواجب�تهم، مب� يف ذلك ال�شم�ح لهم ب�لطلع على   -14

ال�شجلت والبي�ن�ت اخل��شة بت�شغيل اأنظمة ال�شكك احلديدية.
عملي�ت  اأو  الإن�ش�ء  ب�أعم�ل  القي�م  اأثن�ء  تقع  التي  ب�حلوادث  ال�شلمة  تنظيم  جهة  اإخط�ر   -15
التحقيق  ونت�ئج  ب�أعم�ل  تزويده�  وكذلك  ده�،  حُتدِّ التي  ب�لطريقة  وقوعه�  فور  الت�شغيل 

مبوجب تقرير اأويل خلل )24( �ش�عة من وقت وقوع احل�دث.
اأي التزام�ت اأخرى ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م.  -16

م�ستويات ال�سو�ساء والهتزازات
املادة )12(

على كل من املُق�ول واملُ�شّغل وال�شت�ش�ري، بح�شب الأحوال، عند مزاولة اأي اأعم�ل اأو اأن�شطة تتعلق 
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ب�أنظمة ال�شكك احلديدية، اللتزام مب� يلي: 
احلدود امل�شموح به� مل�شتوي�ت ال�شو�ش�ء والهتزازات الن�جتة عن اأي اأعم�ل تتعلق ب�أنظمة   -1
يف  املُحّددة  الت�شغيل،  عملي�ت  اأو  الإن�ش�ء  اأو  الت�شميم  مرحلة  يف  �شواًء  احلديدية  ال�شكك 
اجلداول رقم )1( و)2( و)3( املُلحقة بهذا القرار، ويف احل�لت التي تقت�شي جت�وز احلدود 

امل�شموح به� يتم التقّدم بطلب اإلى املوؤ�ش�شة للدرا�شة واإبداء موافقته� عليه من عدمه.
الإن�ش�ء  فرتة  طول  والهتزازات  ال�شو�ش�ء  ُم�شتوي�ت  قي��ش�ت  فيه  ُتدّون  ب�شجل  الحتف�ظ   -2

واأثن�ء عملية الت�شغيل ملدة )5( خم�س �شنوات تبداأ من ت�ريخ كل قي��س.
القي��س  واإر�ش�ل تق�رير دورية بنت�ئج  اإجراء قي��س دوري ملُ�شتوي�ت ال�شو�ش�ء والهتزازات   -3

اإلى املوؤ�ش�شة.
تزويد املوؤ�ش�شة مُب�شتوي�ت ال�شو�ش�ء والهتزازات عند طلبه� يف اأي مك�ن اأو زم�ن ولأي �شبٍب   -4

ك�ن.

التعوي�ص عن الأ�سرار
املادة )13(

اأو  احلديدية  ال�شكك  ب�أنظمة  الإ�شرار  �ش�أنه  من  عمل  ب�أي  القي�م  �شخ�س،  اأي  على  ُيحظر  اأ- 
تعري�شه� للخطر، اأو الإ�شرار ب�لبيئة اأو ب�لغري، نتيجة جت�وز احلدود امل�شموح به� ملُ�شتوي�ت 
ب ب�ل�شرر م�شوؤولية التعوي�س عن ك�فة الأ�شرار التي  ال�شو�ش�ء والهتزازات، ويتحّمل املُت�شبِّ

يت�شبَّب به�.
ي�شمل التعوي�س عن الأ�شرار املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، الأ�شرار التي تلحق  ب- 
ب�لأفراد واملُمتلك�ت والبيئة ذاته� وُتقّلل من ال�شتخدام امل�شروع له�، �شواًء ك�ن ذلك ب�شفٍة 

موؤقتة اأو دائمة. 
ده�  حُتدِّ التي  املُهلة  خلل  ِقبله  من  املُرتكبة  املُخ�لفة  اأ�شب�ب  اإزالة  ب�ل�شرر  ب  املُت�شبِّ على  ج- 
اإزالته�، فيكون  الت�أخر يف  اأو  املُخ�لفة  اأ�شب�ب  ب�إزالة  املُخ�ِلف  التزام  الهيئة، ويف ح�ل عدم 
اأو  اأجهزته� الذاتية  اأ�شب�ب ال�شرر �شواًء بوا�شطة  اإزالة  ب ب�ل�شرر  للهيئة وعلى نفقة املُت�شبِّ
من خلل ال�شتع�نة ب�أي جهة اأخرى، ب�لإ�ش�فة اإلى حتميله م� ن�شبته )25%( من قيمة تكلفة 

اإزالة تلك الأ�شرار كم�ش�ريف اإدارية.
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الر�سوم
املادة )14(

ت�شتويف الهيئة نظري اإ�شداره� لل�شه�دات والت�ش�ريح وتقدميه� للخدم�ت املُحّددة مبوجب اأحك�م 
هذا القرار، الر�شوم املُبّينة يف اجلدول رقم )4( املُلحق بهذا القرار.

العقوبات والتدابري الإدارية
املادة )1٥(

اأّيً� من  اأ�شد ين�س عليه� اأي قرار اآخر، ُيع�قب كل من يرتكب  مع عدم الإخلل ب�أي عقوبة  اأ- 
ب�لغرامة  القرار  بهذا  املُلحقنْي  و)6(   )5( رقم  اجلدولني  يف  عليه�  املن�شو�س  املُخ�لف�ت 

املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�.
على الرغم مم� ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يجب اأن ي�شبق فر�س الغرامة على مرتكبي  ب- 
املُخ�لف�ت التي ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م، توجيه اإنذار خّطي، يت�شمن ت�شويب 
ده� املوؤ�ش�شة اأو جهة تنظيم ال�شلمة، وبخلف  املخ�لفة واإزالة اأ�شب�به� خلل املُهلة التي حُتدِّ

ذلك ف�إّنه يتم فر�س الغرامة على ُمرتِكب املُخ�لفة.
ُت�ش�عف قيمة الغرامة الواردة يف اجلدولني املُ�ش�ر اإليهم� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يف  ج- 
ح�ل مع�ودة ارتك�ب املخ�لفة ذاته� خلل �شنة واحدة من ت�ريخ ارتك�ب املُخ�لفة ال�ش�بقة له�، 

على األ تزيد قيمة الغرامة يف ح�ل ُم�ش�عفته� على )500.000( خم�شمئة األف درهم. 
ب�لإ�ش�فة اإلى عقوبة الغرامة املُقّررة مبوجب الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يكون للمدير الع�م  د- 

اأو من ُيفّو�شه، اتخ�ذ اأي من التدابري الت�لية بحق املُخ�لف:
اإيق�ف العمل حلني اإزالة اأ�شب�ب املُخ�لفة.  -1

اإلغ�ء ال�شه�دة ال�ش�درة له.  -2

التعهيد
املادة )1٦(

يجوز للهيئة اأن تعهد اإلى اأي جهة م�شوؤولية القي�م ب�أي من امله�م وال�شلحي�ت املُقّررة له� يف هذا 
والتزام�ت  وحقوق  ُمّدته  مُبقت�ش�ه  يتحّدد  ال�ش�أن،  معه� يف هذا  اإبرامه  يتم  القرار، مبوجب عقد 

طرفيه.
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ال�سبطية الق�سائية
املادة )1٧(

تكون ملوظفي الهيئة اأو موظفي املُ�شّغل الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من املدير الع�م، �شفة م�أموري 
ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت الأفع�ل التي ُترتكب ب�ملُخ�لفة لأحك�م هذا القرار والقرارات ال�ش�درة 
مبوجبه، ويكون لهم يف �شبيل ذلك حترير حم��شر ال�شبط اللزمة وال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند 

القت�ش�ء.

التظلم
املادة )1٨(

يجوز لكل ذي م�شلحة، التظلم خّطيً� اإلى املدير الع�م من القرارات والإجراءات والتدابري املُّتخذة 
بحقه مبوجب هذا القرار، خلل )15( خم�شة ع�شر يومً� من ت�ريخ اإخط�ره ب�لقرار اأو الإجراء اأو 
التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خلل )30( ثلثني يومً� من ت�ريخ تقدميه من قبل 

جلنة ُي�شّكله� املدير الع�م لهذه الغ�ية، ويكون القرار ال�ش�در ب�ش�أن التظلم نه�ئيً�.

اأيلولة الإيرادات
املادة )1٩(

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

التعاون والتن�سيق
املادة )20(

على  ال�ش�درة مبوجبه،  والقرارات  القرار  هذا  به� مبوجب  املنوطة  امله�م  بتنفيذ  قي�مه�  لغ�ي�ت 
الهيئة التع�ون والتن�شيق مع اجله�ت احلكومية وغريه� من اجله�ت املعنّية بهذا القرار، وعلى تلك 

اجله�ت كل يف حدود اخت�ش��شه تقدمي العون واملُ�ش�عدة للهيئة متى ُطِلب منه� ذلك.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )21(

ُي�شدر املدير الع�م القرارات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار، ول تكون هذه القرارات �ش�رية اإل 
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بعد ن�شره� يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )22(

ُيلغى النظ�م رقم )5( ل�شنة 2009 املُ�ش�ر اإليه، كم� ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى  اأ- 
الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.

ي�شتمر العمل ب�أحك�م اللئحة التنفيذية للنظ�م رقم )5( ل�شنة 2009 املُ�ش�ر اإليه والقرارات  ب- 
حني  اإلى  وذلك  القرار،  هذا  واأحك�م  فيه  تتع�ر�س  ل  التي  املدى  اإلى  مبوجبهم�،  ال�ش�درة 

�شدور اللوائح والقرارات التي حتل حمّله�.

الن�سر وال�سريان
املادة )23(

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

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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جدول رقم )1(
احلدود الق�سوى مل�ستويات ال�سو�ساء امل�سموح بها اأثناء الت�سميم والت�سغيل 

وال�سيانة

5 وذلك مل�ش�ريع  dB )دA( دي�شبل )ُي�شمح بتج�وز احلد الأق�شى للحدود امل�شموح به� مبقدار )5
ال�شكك احلديدية التي مت اإن�ش�وؤه� اأو قيد الإن�ش�ء قبل العمل بهذا القرار.

قيم حدود العتبة امل�سموح بها مل�ستوى ال�سو�ساء 

بالدي�سبل )Aد( dB تقا�ص )2م( من الواجهة 

اخلارجية للمبنى

اأوقات الليل

)٨ م�ساًء - ٧ �سباحًا(

اأوقات النهار

)٧ �سباحًا - ٨ م�ساًء(

املناطق

)امل�شت�شفي�ت،  اخل��شة  الطبيعة  ذات  املن�طق 

املدار�س، دور الرع�ية ... الخ(

املن�طق ال�شكنية ذات الكث�فة املرورية اخلفيفة، 

60 وقت  dB )دA( دور العب�دة )الإزع�ج املحيط

55 وقت الليل( dB )دA( النه�ر و

الع�لية  املرورية  الكث�فة  ذات  ال�شكنية  املن�طق 

و  النه�ر  وقت   60 dB )Aد(  املحيط  )الإزع�ج 

55 وقت الليل( dB )دA(

املك�تب والفن�دق واملب�ين التج�رية

احلدائق واملُتنّزه�ت الع�مة

املن�طق ال�شن�عية والتج�رية املُكتّظة

57 LAeq (13h),

80 L95Amax

60 LAeq (13h),

85 L95Amax

65 LAeq (13h) ,

85 L95Amax

65 LAeq (13h),

85 L95Amax

65 LAeq (13h)

من�طق مفتوحة

70 LAeq (13h)

52 LAeq (11h),

80 L95Amax

55 LAeq (11h),

85 L95Amax

60 LAeq (11h),

85 L95Amax

60 LAeq (11h),

85 L95Amax

60 LAeq (11h)

من�طق مفتوحة

70 LAeq (11h)
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جدول رقم )2(
احلدود الق�سوى مل�ستويات ال�سو�ساء امل�سموح بها يف مواقع الإن�ساء

قيم حدود العتبة امل�سموح بها مل�ستوى ال�سو�ساء 

بالدي�سبل )Aد( dB تقا�ص )2م( من الواجهة 

اخلارجية للمبنى

اأوقات الليل

)٨ م�ساًء - ٧ �سباحًا(

اأوقات النهار

)٧ �سباحًا - ٨ م�ساًء(

املناطق

)امل�شت�شفي�ت،  اخل��شة  الطبيعة  ذات  املن�طق 

املدار�س، دور الرع�ية ... الخ(

املن�طق ال�شكنية

75 LAeq

)د15 دقيقة(

80 LAeq

)د15 دقيقة(

غري م�شموح ب�أعم�ل

الإن�ش�ء

غري م�شموح ب�أعم�ل

الإن�ش�ء
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جدول رقم )3(
احلدود الق�سوى مل�ستويات الهتزازات امل�سموح بها

قيم حدود العتبة امل�سموح بها مل�ستوى الهتزازات 

بالت�سارع الأق�سى  )mm/s2د( aw,max تقا�ص يف 

منت�سف اأر�سية طابق املبنى

اأوقات الليل

)٨ م�ساًء - ٧ �سباحًا(

اأوقات النهار

)٧ �سباحًا - ٨ م�ساًء(

املناطق

)امل�شت�شفي�ت،  اخل��شة  الطبيعة  ذات  املن�طق 

املدار�س، دور الرع�ية ... الخ(

املن�طق ال�شكنية، املب�ين الأثرية، دور العب�دة

واحلدائق  التج�رية  واملب�ين  والفن�دق  املك�تب 

واملُتنّزه�ت الع�مة

املن�طق التج�رية املُكتظة

املن�طق ال�شن�عية

9.4

9.4

12.5

250

380

94

125

188

ال�شكك  مل�ش�ريع  وذلك   )0.4 mm/s2( مبقدار  به�  امل�شموح  للحدود  الأق�شى  احلد  بتج�وز  ُي�شمح 
احلديدية التي مت اإن�ش�وؤه� اأو قيد الإن�ش�ء قبل العمل بهذا القرار.
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الر�سم )بالدرهم( البيان م

2.000.000

2.000.000 لكل نوع

200.000

75.000

40.000

20.000 لكل كيلو مرت

2.000.000

40.000

ب�لإ�ش�فة اإلى )25%( من قيمة 

الر�شم تدفع �شنويً� لكل نوع

400.000

ب�لإ�ش�فة اإلى )25%( من قيمة 

الر�شم تدفع �شنويً�

2000

ب�لإ�ش�فة اإلى )25%( من قيمة 

الر�شم تدفع �شنويً�

200.000

ب�لإ�ش�فة اإلى )25%( من قيمة 

الر�شم تدفع �شنويً�

2000 لكل كيلو مرت

اإ�شدار �شه�دة و�شع ال�شلمة.

اإ�شدار �شه�دة و�شع ال�شلمة لعربة �شكك حديدية.

اإ�شدار �شه�دة و�شع ال�شلمة مل�شتودع.

اإ�شدار �شه�دة و�شع ال�شلمة ملحطة.

اإ�شدار �شه�دة و�شع ال�شلمة ملركز مراقبة ت�شغيل.

اإ�شدار �شه�دة و�شع ال�شلمة مل�ش�ر.

اإ�شدار �شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية.

اإ�شدار �شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية لعربة �شكك حديدية.

اإ�شدار �شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية مل�شتودع.

اإ�شدار �شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية ملحطة.

اإ�شدار �شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية ملركز مراقبة ت�شغيل.

اإ�شدار �شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية مل�ش�ر.

جدول رقم )4(
بتحديد ر�سوم اإ�سدار ال�سهادات وتقدمي اخلدمات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ب�لإ�ش�فة اإلى )25%( من قيمة 

الر�شم تدفع �شنويً�

2000

1000

50.000

64.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

86.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

114.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

138.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

184.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

220.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

اإ�شدار �شه�دة عدم املم�نعة.

جتديد �شه�دة عدم املم�نعة.

اإ�شدار ت�شريح ملُقّيم ال�شلمة امل�شتقل. 

مراجعة املخطط�ت املبدئية لأنظمة قط�رات ذات �شعة قليلة

)احل�فلت املوجهة – النقل ال�شخ�شي ال�شريع(.

مراجعة املخطط�ت املبدئية لأنظمة قط�رات ذات �شعة متو�شطة 

)اآلي�ت النقل اجلم�عي – املونوريل(.

ع�لية  �شعة  ذات  قط�رات  لأنظمة  املبدئية  املخطط�ت  مراجعة 

)الرتام – املرتو(.

قليلة  �شعة  ذات  قط�رات  لأنظمة  النه�ئية  املخطط�ت  مراجعة 

)احل�فلت املوجهة – النقل ال�شخ�شي ال�شريع(.

مراجعة املخطط�ت النه�ئية لأنظمة قط�رات ذات �شعة متو�شطة 

)اآلي�ت النقل اجلم�عي – املونوريل(.

ع�لية  �شعة  ذات  قط�رات  لأنظمة  النه�ئية  املخطط�ت  مراجعة 

)الرتام – املرتو(.

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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30.000

لكل و�شلة

40.000

لكل و�شلة

50.000

لكل حمطة

128.000

لكل حمطة

1.400.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

1.600.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

1.800.000

لكل 1/كم من خط ال�شكك 

احلديدية

430.000

لكل و�شلة

1.130.000

لكل حمطة

ر�شم �شنوي متغري بقيمة )5-

12%( من قيمة الأر�س التي ين�ش�أ 

اأو  حمط�ت  مع  ربط  و�شلة  لإن�ش�ء  املبدئية  املخطط�ت  مراجعة 

من�ش�آت قط�رات.

اأو  حمط�ت  مع  ربط  و�شلة  لإن�ش�ء  النه�ئية  املخطط�ت  مراجعة 

من�ش�آت قط�رات.

لأنظمة  اإ�ش�فية  حمطة  لإن�ش�ء  املبدئية  املخطط�ت  مراجعة 

قط�رات.

لأنظمة  اإ�ش�فية  حمطة  لإن�ش�ء  النه�ئية  املخطط�ت  مراجعة 

قط�رات.

قليلة  �شعة  ذات  قط�رات  اأنظمة   – مط�بقة  �شه�دة  اإ�شدار 

)احل�فلت املوجهة – النقل ال�شخ�شي ال�شريع(.

متو�شطة  �شعة  ذات  قط�رات  اأنظمة   – مط�بقة  �شه�دة  اإ�شدار 

)اآلي�ت النقل اجلم�عي – املونوريل(.

اإ�شدار �شه�دة مط�بقة – اأنظمة قط�رات ذات �شعة ع�لية

)الرتام – املرتو(.

من�ش�آت  اأو  حمط�ت  مع  ربط  و�شلة   – مط�بقة  �شه�دة  اإ�شدار 

قط�رات.

اإ�شدار �شه�دة مط�بقة – حمطة اإ�ش�فية لأنظمة قط�رات.

مع  الربط  و�شلة  عليه  ين�ش�أ  الذي  الطريق  حرم  ف�ش�ء  ا�شتغلل 

حمط�ت اأو من�ش�آت قط�رات.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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عليه� و�شلة الربط

5000

لكل جملد من الدليل
اإ�شدار دليل املع�يري التخطيطية والت�شميمية لل�شكك احلديدية. 32
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الغرامة )بالدرهم( بيان املخالفة م

200.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

100.000

20.000

100.000

200.000

500.000

200.000

جهة  اإلى  عنه�  الإبلغ  يجب  التي  احلوادث  تق�رير  رفع  اأو  الإخط�ر  عدم 

تنظيم ال�شلمة.

عدم اتخ�ذ الإجراءات اللزمة لإزالة اأ�شب�ب املُخ�لفة �شمن املُهلة املُحّددة 

من جهة تنظيم ال�شلمة.

على  تتم  التي  اجلوهرية  ب�لتغيريات  ال�شلمة  تنظيم  جهة  اإخط�ر  عدم 

اأنظمة ال�شكك احلديدية.

عدم تقدمي املعلوم�ت املطلوبة جلهة تنظيم ال�شلمة مب� يف ذلك التدابري 

املُّتخذة لتعزيز اأنظمة �شلمة ال�شكك احلديدية.

عدم توفري الت�أمني ال�ش�مل املطلوب لت�شغيل اأنظمة ال�شكك احلديدية طيلة 

فرتة �شري�ن �شه�دة ال�شلمة الت�شغيلية و�شه�دة و�شع ال�شلمة.

عدم التزام امل�لك اأو املُ�شّغل اأو املق�ول ب�أي التزام مفرو�س عليه مبوجب 

اأدلة و�سروط ال�سالمة.

عدم اللتزام ب�لإ�شع�ر الق�نوين ال�ش�در عن جهة              اإ�شع�ر حظر

تنظيم ال�شلمة �شمن املُّدة املُحّددة.                         اإ�شع�ر حت�شني

القي�م ب�أي عمل مُيكن اأن ينتج عنه اإ�ش�ب�ت.

الت�شبب بوقوع ح�دث مُيكن اأن ينتج عنه اإ�ش�ب�ت. 

الت�شبب بوقوع ح�دث نتج عنه اإ�ش�ب�ت.

قبل  اأي �شخ�س ُمّول من  اأو  ال�شلمة  تنظيم  اأو عرقلة مفت�س جهة  منع 

الهيئة عن القي�م مبه�مه ب�أي �شورة من ال�شور اأو ب�أي �شكل من الأ�شك�ل.

جدول رقم )٥(
بتحديد املُخالفات والعقوبات اخلا�سة بجهة تنظيم ال�سالمة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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الغرامة )بالدرهم( بيان املخالفة م

جدول رقم )٦(
بتحديد املُخالفات والعقوبات اخلا�سة باملوؤ�س�سة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

50.000

20.000

50.000

10.000

100.000

50.000

100.000

20.000

500.000

500.000

300.000

300.000

قي�م اأو حم�ولة قي�م اأي �شخ�س ب�أن�شطة دون احل�شول على �شه�دة عدم 

مم�نعة �شمن منطقة احلم�ية احلرجة. 

قي�م اأو حم�ولة قي�م اأي �شخ�س ب�أن�شطة دون احل�شول على �شه�دة عدم 

مم�نعة خ�رج منطقة احلم�ية احلرجة و�شمن منطقة احلم�ية الكلية. 

عدم االلتزام بالعمل وفق �سروط �سهادة عدم املمانعة.

الت�شبب بوقوع ح�دث ي�شر ب�لبنية التحتية لل�شكك احلديدية. 

القي�م اأو ال�شم�ح ب�لقي�م ب�أي عمل مُيكن اأن ينتج عنه اإحل�ق �شرر ب�لبنية 

�س �شلمته� للخطر. التحتية لل�شكك احلديدية اأو ُيعرِّ

عدم اإبلغ املوؤ�ش�شة بوقوع ح�دث.

منع اأو عرقلة املفت�س اأو اأي �شخ�س ُمّول من الهيئة عن القي�م مبه�مه ب�أي 

�شورة من ال�شور اأو ب�أي �شكل من الأ�شك�ل. 

عدم اللتزام ب�لإ�شع�ر الق�نوين ال�ش�در عن                     اإ�شع�ر حظر

املوؤ�ش�شة �شمن املدة املحددة.                                          اإ�شع�ر حت�شني

عدم اتخ�ذ الإجراءات اللزمة لإزالة اأ�شب�ب املُخ�لفة �شمن املهلة املحددة 

من املوؤ�ش�شة.

ب�أنظمة  يتعلق  عمل  اأي  اأو  احلديدية  لل�شكك  حتتية  بنية  تطوير  اأو  اإن�ش�ء 

ال�شكك احلديدية دون احل�شول على �شه�دة املُط�بقة من املوؤ�ش�شة. 

القيام اأو حماولة القيام باأي ن�ساط ُماِلف ل�سهادة املُطابقة. 

تتعلق  اأعم�ل  اأي  اأو  لل�شكك احلديدية  بنية حتتية  اإن�ش�ء  العمل يف  اإيق�ف 

ب�أنظمة ال�شكك احلديدية دون احل�شول على �شه�دة عدم املم�نعة لإيق�ف 
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العمل.

جت�وز احلدود الق�شوى مل�شتوي�ت ال�شو�ش�ء اأو الهتزازات امل�شموح به�.
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قرار اإداري رقم )40( ل�سنة 201٧
ب�ساأن منح بع�ص الأ�سخا�ص

�سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديلته،  واملوا�شلت  الطرق  هيئة  ب�إن�ش�ء    2005 ل�شنة   )17( رقم  الق�نون  على  الطلع  بعد 
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بــ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )3( ل�شنة 2009 ب�ش�أن التعرفة املوحدة ل�شتخدام املوا�شلت 
الع�مة يف اإم�رة دبي وتعديلته،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�شنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�شلت،

قررنا ما يلي:
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
�شفة  القرار،  بهذا  امللحق  اجلدول  يف  الوظيفية  وم�شمي�تهم  اأ�شم�وؤهم  املبّينة  الأ�شخ��س  مُينح 
م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار املجل�س التنفيذي 
رقم )3( ل�شنة 2009 امل�ش�ر اإليه والقرارات ال�ش�درة مبوجبه من قبل م�شتخدمي ال�شكك احلديدية 

يف اإم�رة دبي. 

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

يجب على الأ�شخ��س املخّولني �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، 
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اللتزام مب� يلي:
اأحك�م قرار املجل�س التنفيذي رقم )3( ل�شنة 2009 امل�ش�ر اإليه اأعله، ومراع�ة الإجراءات   -1

املن�شو�س عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
التحقق من التزام الأ�شخ��س املخ�طبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم )3( ل�شنة 2009 املُ�ش�ر   -2
القرار وعدم  يفر�شه� عليهم هذا  التي  ب�لواجب�ت  ال�شكك احلديدية،  اإليه من م�شتخدمي 

م�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� للأ�شول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكلفني  �شبط املخ�لف�ت   -3

املرعّية يف هذا ال�ش�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�شل  التي  املخ�لف�ت  �ش�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شك�وى  التبليغ�ت  تلّقي   -4

للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.  -5

حترير حم�شر �شبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.  -6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة، واحليدة واملو�شوعية.  -7

اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املنوطة بهم.  -8
عدم ا�شتغلل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.  -9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

القرار  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ش�ئي  ال�شبط  م�أموري  �شفة  املخّولني  للأ�شخ��س  يكون 
مم�ر�شة ال�شلحي�ت الت�لية: 

ال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.  -1
ال�شتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.  -2

�شم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البلغ�ت وال�شهود.  -3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�شئلة وال�شتي�ش�ح�ت، ودخول الأم�كن املُ�شّرح لهم بدخوله� جلمع   -4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة القط�رات يف الهيئة اتخ�ذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 
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القرار، مب� يف ذلك: 
اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا   -1

القرار. 
اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام   -2

الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�شدر يف دبي بت�ريخ 16 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــــــــق 18 ربيع الث�ين 1438هـ
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اأ�سماء موظفي ق�سم رقابة اأداء احلافالت

اجلهة التي يعمل بها امل�سمى الوظيفي ا�سم املوظف م

جدول 
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي

�شركة �شريكو

�شركة �شريكو

�شركة �شريكو

�شركة �شريكو

�شركة �شريكو

مفت�س تذاكر

مفت�س تذاكر

مفت�س تذاكر

مفت�س تذاكر

مفت�س تذاكر

�شلوى �شلم�ن جمعة الوهيبي

بدر حممد جمعة اأهلي

ظبية اأم�ن خمي�س املرا�شدة

�ش�حلة نوبي مب�رك النعيمي

عي�شى غلوم حممد الرم

1

2
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4
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قرار اإداري رقم )44( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

تعديل حمطات وتعرفة التاك�سي املائي يف اإمارة دبي
__________                      

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سالت 

وتعديلته،  واملوا�شلت  الطرق  هيئة  ب�إن�ش�ء   2005 ل�شنة   )17( رقم  الق�نون  على  الطلع  بعد 
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بــ»الهيئة«،

اإم�رة دبي  امل�ئي يف  الت�ك�شي  ت�شغيل  ب�ش�أن  ل�شنة 2010  التنفيذي رقم )18(  وعلى قرار املجل�س 
وتعديلته،

وعلى القرار الإداري رقم )576( ل�شنة 2013 ب�ش�أن اإ�ش�فة حمط�ت جديدة اإلى خدمة الت�ك�شي 
امل�ئي وحتديد تعرفة النقل بينه�،

وعلى القرار الإداري رقم )504( ل�شنة 2015 ب�ش�أن تعديل حمط�ت وتعرفة خدمة الت�ك�شي امل�ئي 
يف اإم�رة دبي،

وبن�ًء على موافقة دائرة امل�لية،

قررنا ما يلي:
التعديل

املادة )1(
بقرار  امللحق  املحط�ت،  هذه  بني  الرحلت  وتعرفة  امل�ئي  الت�ك�شي  حمط�ت  حتديد  جدول  ُيَعدل 

املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�شنة 2010 امل�ش�ر اإليه، وفقً� للجدول امللحق بهذا القرار. 

الإلغاءات
املادة)2(

امل�ش�ر   2015 ل�شنة   )504( رقم  الإداري  والقرار   2013 ل�شنة   )576( رقم  الإداري  القرار  ُيلغى 
اإليهم�، كم� يلغى اأي ن�س يف اأي قرار اإداري اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.
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ال�سريان والن�سر
املادة )3(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�شدر يف دبي بت�ريخ 16 ين�ير 2017م
املوافــــــــــــــــــق 18 ربيع الث�ين 1438هـ
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