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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن الأمر اجلزائي. قانون رقم ( )2ل�سنة  2017ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة. قانون رقم ( )3ل�سنة  2017ب�ش�أن جمل�س دبي االقت�صادي.مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )46ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي. مر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2017بتعيني رئي�س م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة. مر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2017بتعيني نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي. مر�سوم رقم ( )3ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العاملية. مر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان. مر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صادالإ�سالمي.
 مر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2017ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة �سلطة املدينة العاملية للخدماتالإن�سانية.
 مر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �أمناء نور دبي. مر�سوم رقم ( )8ل�سنة  2017بتعيني وا�ستبدال نائب رئي�س جمل�س �إدارة مركز الإماراتالعاملي لالعتماد.
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قرارات
 قرار رقم ( )1ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ست�شفى اجلليلة التخ�ص�صي للأطفال٣٤ .٣٦
 -قرار رقم ( )2ل�سنة  2017ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة �سلطة مدينة دبي الطبية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم ال�سكك احلديدية يف �إمارة ٣٨دبي.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )40ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض الأ�شخا�ص �صفة م�أموري ال�ضبط ٦٣الق�ضائي.
 قرار �إداري رقم ( )44ل�سنة  2017ب�ش�أن تعديل حمطات وتعرفة التاك�سي املائي يف �إمارة ٦٧دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )1ل�سنة 2017
ب�ش�أن
الأمـــــــر اجلـــزائــــــي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  1976يف �ش�أن الأحداث اجلانحني واملُ�ش ّردين،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
النيابة العامة  :النيابة العامة يف الإمارة.
النائب العام  :النائب العام للإمارة.
�صدره ع�ضو النيابة العامة ،للف�صل يف مو�ضوع الدعوى
الأمر اجلزائي  :القرار الق�ضائي الذي ُي ِ
اجلزائية بالغرامة دون �إحالتها �إلى املحكمة املخت�صة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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نطاق التطبيق
املادة ()2
�أُ -تط ّبق �أحكام هذا القانون على جرائم ا ُ
جلنح واملُخالفات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات
ال�سارية يف الإمارة ،املُعاقب عليها ب� ٍأي مما يلي:
 -١عقوبة «الغرامة» فقط.
 -٢عقوبة «احلب�س �أو الغرامة».
بُ -يحدِّ د النائب العام بقرار ي�صدر عنه يف هذا ال�ش�أن جرائم ا ُ
جلنح واملُخالفات التي ُتط ّبق
عليها �أحكام هذا القانون.
يرتك ُبها الأحداث اجلانحون واملُ�ش ّردون.
جُ -ت�ستثنى من �أحكام هذا القانون اجلرائم التي ِ
�أهداف القانون
املادة ()3

يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ما يلي:
� -١ضمان �سرعة البت يف الدعوى اجلزائية ،دون الإخالل ب�ضمانات املُحاكمة العادلة.
 -٢تخفيف العبء على املحاكم واحلد من عدد الدعاوى اجلزائية املُحالة �إليها.
 -٣اال�ستجابة لالعتبارات العمل ّية التي تقت�ضي تب�سيط �إجراءات التقا�ضي واخت�صار الوقت
وا ُ
جلهد والنفقات على �أطراف الدعوى اجلزائية.
�إ�صدار الأمر اجلزائي
املادة ()4
يكون للنيابة العامة يف جرائم ا ُ
�صدر
جلنح واملُخالفات التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون� ،أن ُت ِ
�أمر ًا جزائي ًا على من يث ُبت ارتكابه للجرمية وذلك بتوقيع الغرامة املُق ّررة قانون ًا عليه ،ومبا ال ُيجاوز
ن�صف حدها الأق�صى بالإ�ضافة �إلى العقوبات التكميلية.
بيانات الأمر اجلزائي
املادة ()5
�صدره ع�ضو النيابة العامة البيانات التالية:
يجب �أن يت�ضمن الأمر اجلزائي الذي ُي ِ
 -١تاريخ �صدور الأمر اجلزائي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ا�سم املتهم وبياناته ال�شخ�صية.
التهمة امل�سندة �إلى املتهم.
الن�ص القانوين الذي ينطبق على اجلرمية املُرتكبة والعقوبة املق�ضي بها.
ا�سم ع�ضو النيابة العامة الذي �أ�صدر الأمر اجلزائي ودرجته.

�إعالن املتهم
املادة ()6
�صدر الأمر اجلزائي يف حال
يجب �إعالن املتهم بتاريخ عر�ض امللف على النيابة العامة ،ولها �أن ُت ِ
عدم ح�ضوره ،ويف جميع الأحوال يجب �أن يتم �إعالن املتهم وفق ًا للإجراءات والو�سائل التي ُيحدِّ دها
النائب العام يف هذا ال�ش�أن.
تعديل �أو �إلغاء الأمر اجلزائي
املادة ()7
لع�ضو النيابة العامة ممن ال تقل درجته عن رئي�س نيابة ،وي�صدر بت�سميته قرار من النائب العام،
�أن ُيعدِّ ل يف الأمر اجلزائي �أو ُيلغيه ،خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صدوره ،ويرتتب على �إلغاء
الأمر اجلزائي اعتباره ك�أن مل يكن ،وال�سري والت�ص ّرف يف الدعوى اجلزائية بالطرق العادية.
االعرتا�ض على الأمر اجلزائي
املادة ()8
�أ -للمتهم �أن يعرت�ض لدى النيابة العامة على الأمر اجلزائي ال�صادر بحقه خالل (� )7سبعة
�أيام من تاريخ �صدوره �أو من تاريخ تعديله وفق ًا لأحكام املادة ( )7من هذا القانون �إذا كان
ح�ضوريا� ،أو من تاريخ �إعالنه به �إذا كان الأمر قد �صدر غيابي ًا ،ويرتتب على هذا االعرتا�ض
�إلغاء الأمر اجلزائي واعتباره ك�أن مل يكن ،وال�سري والت�ص ّرف يف الدعوى اجلزائية بالطرق
العادية.
ب�	-إذا تع ّدد املُتّهمون واعرت�ض بع�ضهم على الأمر اجلزائي ف�إنه يرتتب على ذلك �إلغاء هذا
الأمر واعتباره ك�أن مل يكن بالن�سبة لل ُمع ِرت�ض فقط دون باقي املُتّهمني.
ج -يجوز للمتهم �أن يتنازل عن اعرتا�ضه على الأمر اجلزائي قبل انعقاد اجلل�سة الأولى املُح ّددة
لنظر الدعوى �أمام املحكمة املخت�صة ،ويرتتب على هذا التنازل �سقوط االعرتا�ض واعتبار
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الأمر اجلزائي نهائي ًا بالن�سبة له.
�صريورة الأمر اجلزائي نهائي ًا
املادة ()9
ُي�ص ِبح الأمر اجلزائي ِنهائي ًا وغري قابل لالعرتا�ض �أو الطعن عليه ب�أي طريق من طرق الطعن
املُق ّررة قانون ًا يف �أي من احلالتني التاليتني:
 -١فوات ميعاد االعرتا�ض على الأمر اجلزائي.
� -٢سداد املتهم قيمة الغرامة املقررة مبوجب الأمر اجلزائي.
�صالحيات النائب العام
املادة ()10
على الرغم مما ورد يف املادة ( )9من هذا القانون ،يكون للنائب العام �صالحية تعديل الأمر
اجلزائي �أو �إلغائه خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �صدوره �أو تعديله �أو من تاريخ تنازل املتهم
عن اعرتا�ضه وفق ًا لأحكام الفقرة (ج) من املادة ( )8من هذا القانون ،ويرتتب على �إلغاء الأمر
اجلزائي اعتباره ك�أن مل يكن ،وال�سري والت�ص ّرف يف الدعوى اجلزائية بالطرق العادية.
االدعاء باحلق املدين
املادة ()11
ال يحول االدعاء باحلق املدين دون �إ�صدار الأمر اجلزائي ،ولل ُم ّدعي باحلق املدين اللجوء �إلى
املحكمة املدنية املخت�صة لل ُمطالبة بحقوقه.
تنفيذ الأمر اجلزائي
املادة ()12
ُين ّفذ الأمر اجلزائي وفق ًا للقواعد املقررة يف القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992املُ�شار �إليه.
�أيلولة الغرامات
املادة ()13
ت�ؤول ح�صيلة الغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا القانون حل�ساب اخلزانة العامة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()14
ُي�صدر النائب العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()15
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  30يناير 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ
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قانون رقم ( )2ل�سنة 2017
ب�ش�أن
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

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 ( )5ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وعلى القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة رقم ( )2ل�سنة
.»2017

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة.
امل�ؤ�س�سة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :رئي�س امل�ؤ�س�سة.
الرئي�س
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
املجل�س اال�ست�شاري  :املجل�س اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة.
�سريان القانون على امل�ؤ�س�سة
املادة ()3
�أُ -تط ّبق �أحكام هذا القانون على «م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم» املُن�ش�أة مبوجب القانون
رقم ( )5ل�سنة  2008املُ�شار �إليه ،باعتبارها م�ؤ�س�سة عامة ،تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية،
والأهلية القانونية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ّرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها ،و ُتلحق
مب�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية املُن�ش�أة مبوجب القانون رقم ( )33ل�سنة
 2015املُ�شار �إليه.
بُ -ي�ستبدل ُم�س ّمى «م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة» ُمب�س ّمى «م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد �آل مكتوم» �أينما ورد يف �أي ت�شريع معمول به يف الإمارة.
مقر امل�ؤ�س�سة
املادة ()4
يكون مقر امل�ؤ�س�سة الرئي�س يف الإمارة ،ويجوز بقرار من الرئي�س �أن ُتن�شئ لها فروع ًا ومكاتب داخل
الإمارة وخارجها.
�أهداف امل�ؤ�س�سة
املادة ()5
تهدف امل�ؤ�س�سة �إلى االرتقاء ُمب�ستوى البحث العلمي ،واملُ�ساهمة يف دعم وتن�شيط �أعمال الت�أليف
والن�شر والرتجمة ،وتنمية الثقافة وت�شجيع املُث ّقفني يف العامل العربي والإ�سالمي.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
يكون للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -١ت�صميم و�إدارة برامج بناء ودعم قاعدة معرفية ُمتط ّورة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -٢دعم الربامج التي تهدف �إلى �إنتاج املعرفة بكافة �أ�شكالها و�أ�صنافها.
 -٣املُ�ساهمة يف توفري البعثات الدرا�سية وبرامج التنمية الب�شرية.
�	-٤إعداد و�صقل وتطوير مهارات جيل من القيادات يف املجاالت العلمية املُختلفة �سوا ًء من
القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.
 -٥تطوير الفكر اال�ستثماري لدى جيل ال�شباب حلثهم على الإبداع والريادة يف الأعمال ،من
تخ�ص�صة ،و�إن�شاء �صناديق مالية تدعم هذه الأن�شطة.
خالل �إطالق برامج ُم ِّ
تخ�ص�صة ودرا�سات احلالة يف
 -٦رعاية ودعم ال�سيا�سات العامة والأبحاث العلمية والتقارير املُ ِّ
جماالت �إنتاج املعرفة وتطوير ريادة الأعمال وتنمية ر�أ�س املال الب�شري.
 -٧ت�أ�سي�س ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أو امل�شاريع اال�ستثمارية يف املجاالت ذات ال�صلة مبجال عمل
امل�ؤ�س�سة� ،سوا ًء ُمبفر ِدها �أو مع الغري.
 -٨رعاية اجلوائز املحلية والعاملية يف جماالت الثقافة والأدب واملعرفة والعلوم.
 -٩تنظيم الفعاليات واملعار�ض وامل�ؤمترات وور�ش العمل يف املجاالت ذات ال�صلة بتحقيق �أهداف
امل�ؤ�س�سة� ،أو املُ�شاركة فيها.
�	-١٠إ�صدار التقارير والن�شرات الدورية يف املجاالت املُتعلقة بنطاق عمل امل�ؤ�س�سة.
تخ�ص�صة و ُمتط ّورة تدعم الت�أليف والرتجمة والن�شر والت�شجيع على القراءة.
 -١١توفري برامج ُم ِّ
�	-١٢أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهدافها.
الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة
املادة ()7
تت�ألف امل�ؤ�س�سة من امل�ستويات التنظيمية التالية:
 -١الرئي�س.
 -٢املدير التنفيذي.
 -٣املجل�س اال�ست�شاري.
تعيني الرئي�س وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()8
�صدره احلاكم.
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة رئي�سُ ،يعينّ مبر�سوم ُي ِ
ب -يتولى الرئي�س مُهِ ّمة الإ�شراف العام على �أعمال امل�ؤ�س�سة ،و�ضمان قيامها بتحقيق �أهدافها
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
 -١اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة ،وخططها وبرامج عملها.
�	-٢إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي.
�	-٣إقرار الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة.
 -٤اعتماد القرارات املُتعلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة من النواحي الإدارية واملالية
والفنية.
 -٥اعتماد املُبادرات والربامج وامل�شاريع ذات العالقة ب�أهداف امل�ؤ�س�سة.
�	-٦أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه بها من احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
ج -للرئي�س تفوي�ض �أي من ال�صالح ّيات املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة �إلى املدير
التنفيذي ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
تعيني املدير التنفيذي وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()9
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي.
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة مدير تنفيذيُ ،يعينّ بقرار ُي ِ
ب -يتولى املدير التنفيذي �إدارة امل�ؤ�س�سة والتحقق من قيام جهازها التنفيذي بتحقيق �أهداف
امل�ؤ�س�سة ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
�	-١إعداد ال�سيا�سة العامة واخلطط اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة وبرامج عملها ،ورفعها �إلى
الرئي�س العتمادها ،ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
�	-٢إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما �إلى الرئي�س
خت�صة.
لإقرارهما ،متهيد ًا العتمادهما من اجلهات املُ ّ
�	-٣إعداد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،ورفعه للرئي�س لإقراره ،متهيد ًا العتماده من اجلهات
خت�صة.
املُ ّ
 -٤متثيل امل�ؤ�س�سة �أمام الغري ،وتوقيع العقود واالتفاقات ومذكرات التفاهم مع اجلهات
املحلية والإقليمية والدولية يف املجاالت ذات ال�صلة بعمل امل�ؤ�س�سة.
�	-٥إعداد القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف امل�ؤ�س�سة من النواحي الإدارية واملالية والفنية،
ورفعها �إلى الرئي�س العتمادها.
 -٦الإ�شراف على اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،وتعيني املوظفني ذوي الكفاءة واالخت�صا�ص.
 -٧اقرتاح املُبادرات والربامج وامل�شاريع التي لها عالقة ب�أهداف امل�ؤ�س�سة ،وعر�ضها على
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الرئي�س العتمادها.
�	-٨إعداد التقارير الدورية حول �إجنازات امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها ،وعر�ضها على الرئي�س
التخاذ ما يراه ُمنا�سب ًا ب�ش�أنها.
�	-٩أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من الرئي�س تكون الزمة لتحقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سة.
ج -يجوز للمدير التنفيذي تفوي�ض �أي من ال�صالح ّيات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه
املادة لأي من موظفي امل�ؤ�س�سة ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
املجل�س اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة
املادة ()10
يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س ُي�س ّمى «املجل�س اال�ست�شاري» ،يت�ألف من املدير التنفيذي رئي� ًسا وعدد من
الأع�ضاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف املجاالت ذات ال�صلة بعمل امل�ؤ�س�سة ،يتم اختيارهم من
قبل الرئي�س.
اخت�صا�صات املجل�س اال�ست�شاري
املادة ()11
يتولى املجل�س اال�ست�شاري املهام وال�صالحيات التالية:
 -١درا�سة ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ،والربامج واملُبادرات الالزمة لتنفيذها.
 -٢حتديد املُتطلبات والأولويات العلمية والبحثية ،التي ت�ساعد امل�ؤ�س�سة على القيام بها.
 -٣تقدمي امل�شورة الف ّنية املُتعلقة باملنهجيات واملفاهيم العلمية ذات ال�صلة مبجال عمل امل�ؤ�س�سة.
 -٤تقدمي املُقرتحات الف ّنية التي تهدف �إلى حتقيق التطوير امل�ستمر للإبداع والريادة يف جمال
عمل امل�ؤ�س�سة ،ومواكبة �أحدث التط ّورات الف ّنية والتقن ّية يف هذا املجال.
 -٥و�ضع نظام عمل املجل�س اال�ست�شاري ورفعه �إلى الرئي�س العتماده.
�	-٦أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س �أو املدير التنفيذي.
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
املادة ()12
تتك ّون املوارد املال ّية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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خ�ص�صة للم�ؤ�س�سة يف املوازنة العامة حلكومة دبي.
 -١االعتمادات املالية املُ ّ
ربعات التي ُتق ّدم للم�ؤ�س�سة ويقبلها الرئي�س.
 -٢املِنح والهبات والت ّ
 -٣الأرباح والعوائد التي تحُ ِّققها امل�ؤ�س�سة من ا�ستثمار �أموالها.
�	-٤أي موارد �أخرى ُيق ِّرها الرئي�س.
ح�سابات امل�ؤ�س�سة و�سنتها املالية
املادة ()13
�أُ -تط ِّبق امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة احلكومية.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للم�ؤ�س�سة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة.
�سريان قانون �إدارة املوارد الب�شرية
املادة ()14
ي�سري على موظفي امل�ؤ�س�سة قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة 2006
وتعديالته ،مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�سبة.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()15
ُي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()16
�أ -يحل هذا القانون حمل القانون رقم ( )5ل�سنة  2008املُ�شار �إليه.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()17
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  30يناير 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ
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قانون رقم ( )3ل�سنة 2017
ب�ش�أن
جمل�س دبي االقت�صادي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

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 ( )28ل�سنة  2007ب�إن�شاء جمل�س دبي االقت�صادي،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية،
ُن�صدر القانون التايل:

نقل املهام وال�صالحيات
املادة ()1
ُتنقل �إلى دائرة التنمية االقت�صادية بتاريخ العمل بهذا القانون املهام وال�صالحيات املنوطة
مبجل�س دبي االقت�صادي مبوجب القانون رقم ( )28ل�سنة  2007املُ�شار �إليه ،وحتل دائرة التنمية
االقت�صادية حمل جمل�س دبي االقت�صادي مبا له من حقوق وما عليه من التزامات.
نقل املوظفني
املادة ()2
ُينقل �إلى دائرة التنمية االقت�صادية بتاريخ العمل بهذا القانون جميع املوظفني العاملني لدى جمل�س
دبي االقت�صادي ،على �أن يتم ت�سكينهم على ُ�س ّلم الدرجات والرواتب املُلحق بقانون �إدارة املوارد
الب�شرية حلكومة دبي املُ�شار �إليه ،مع احتفاظهم بحقوقهم املُكت�سبة.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى القانون رقم ( )28ل�سنة  2007املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى
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الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()4
ُي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()5
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )46ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )27ل�سنة  2009ب�ش�أن معهد دبي الق�ضائي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2014بتعيني وا�ستبدال ع�ضو يف جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
وع�ضوية
�أُ -ي�شكل جمل�س �إدارة معهد دبي الق�ضائي برئا�سة ال�سيد /ع�صام عي�سى احلميدانُ ،
كل من:
 -١ال�سيد  /طار�ش عيد املن�صـوري
 -٢ال�سيد � /أحمد حممـد بن حي ــدان
 -٣الدكتور  /لـ�ؤي حممـد باله ــول
 -٤الدكتور  /جمال ح�سني ال�سميطي
 -٥الدكتور � /أحمد عيد املن�صوري
 -٦ال�سيد  /عبد املنعم �سامل بن �سويدان
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
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2/16/17 1:00 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  10نوفمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 10صفـر  1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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مر�سوم رقم ( )1ل�سنة 2017
بتعيني
رئي�س م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  2017ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة،
نر�سم ما يلي:

تعيني رئي�س امل�ؤ�س�سة
املادة ()1
ُيعينّ �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي� ًسا مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للمعرفة.
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  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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مر�سوم رقم ( )2ل�سنة 2017
بتعيني
نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي الريا�ضي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )42ل�سنة  2009بتعيني رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي،
نر�سم ما يلي:

تعيني نائب الرئي�س
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /مطر حممد الطاير ،نائب ًا لرئي�س جمل�س دبي الريا�ضي.
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  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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مر�سوم رقم ( )3ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العاملية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2006ب�إن�شاء دبي العاملية وتعديالته ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2010بت�شكيل «اللجنة العليا للإ�شراف على م�ؤ�س�سة دبي العاملية
وال�شركات التابعة لها»،
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2010بت�شكيل جمل�س �إدارة «م�ؤ�س�سة دبي العاملية»،
وعلى املر�سوم رقم ( )46ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �إدارة «م�ؤ�س�سة دبي العاملية»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1

�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،وع�ضوية كل
من:
 -١معايل /حم ـمـ ــد �إبـراهي ــم ال�شي ــباين
 -٢ال�سيد /عبد الرحمــن �صالــح �آل �صالـح
 -٣ال�سيد /حـ ـمـ ــد مبـ ــارك بوعـ ــميـ ــم
 -٤ال�سيد� /سعدي عبد الرحيم ح�سن الرئي�س
 -٥ال�سيد� /سـ ــونـ ــي ونـ ــج تــ�شـ ــانـ ــغ
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدد بد ًال عنهم.
املهام وال�صالحيات
املادة ()2
يتولى جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املُ�ش ّكل مبوجب هذا املر�سوم القيام باملهام وال�صالحيات املنوطة به
مبوجب املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2010املُ�شار �إليه.
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  30يناير 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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مر�سوم رقم ( )4ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2011ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد ِبـ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2012بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
وع�ضوية كل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،برئا�سة معايل /حممد �إبراهيم ال�شيباينُ ،
نائب ًا للرئي�س
			
 -١ال�سيد /ح�سي ـ ـ ــن نا�صـ ـ ــر لوتـ ــاه
ع�ضو ًا
			
 -٢ال�سيد� /سلطــان بطي ب ــن جم ـ ــرن
ع�ضو ًا
			
 -٣ال�سيد /عبـ ــداهلل فا�ضــل املزروعـي
ع�ضو ًا
			
 -٤ال�سيد /عبيـ ــد �سعيـ ــد بن م�سحـ ــار
ع�ضو ًا
		
 -٥ال�سيدة /هدى حمدان ال�شيخ احلمريي
ع�ضو ًا
 -٦ال�سيد� /سامـ ــي عبـ ــداهلل قرق ـ ــا�ش			
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )5ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2013ب�ش�أن �إن�شاء مركز دبي لتطوير االقت�صاد
الإ�سالمي ،و ُي�شار �إليه فيما بعد بـ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )42ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )33ل�سنة  2016بتعيني رئي�س جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد
الإ�سالمي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املركز ،ب�إ�شراف �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دبي ،رئي�س املجل�س التنفيذي ،وذلك على النحو التايل:
رئي� ًسا
			
 -١معايل� /سلطان بن �سعيد املن�صوري
نائب ًا للرئي�س
 -٢ال�سيد� /سامي �أحمد �ضاعــن القمـزي		
ع�ضو ًا
			
 -٣ال�سيد /ح�سيـ ــن ن ــا�ص ــر ل ــوت ــاه
ع�ضو ًا
		
 -٤الدكتور /حمد ال�شيخ �أحمد ال�شيبانــي
ع�ضو ًا
			
 -٥ال�سيد /ماجـ ــد �سي ـ ــف الغــري ـ ــر
ع�ضو ًا
 -٦ال�سيد /ح�سني �أحمد �ضاعن القمــزي		
ع�ضو ًا
			
 -٧ال�سيد /هـ ــالل �س ــعيـ ــد الـمـ ــري
ع�ضو ًا
			
 -٨ال�سيد /عي ــ�سى عبدالفت ــاح كاظـ ــم

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
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  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )6ل�سنة 2017
ب�إعادة ت�شكيل
جمل�س �إدارة �سلطة املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  2012ب�ش�أن املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية،
وعلى املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2012بتعيني رئي�س �سلطة املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة �سلطة املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة �سلطة املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،ليكون برئا�سة �صاحبة
وع�ضوية كل من:
ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سنيُ ،
نائب ًا للرئي�س
			
 -١ال�سيد� /إبراهي ــم حممــد بو ملح ــة
ع�ضو ًا
			
 -٢معايل /ريـم بنت �إبراهيم الها�شمـي
ع�ضو ًا
		
 -٣ال�سيد /عبداهلل عبدالرحمن ال�شيبانـي
ع�ضو ًا
			
 -٤ال�سيد /حممـ ــد �أح ـمـ ــد املـ ــري
ع�ضو ًا
			
 -٥ال�سيد /ه�شـ ــام ع ـب ــداهلل القا�سـ ــم
ع�ضو ًا
			
 -٦الدكتور /حممـ ــد عتي ــق الفالحي
ع�ضو ًا
			
 -٧ال�سيد /را�شـ ــد خلي ـ ــفة بالهـ ــول
ع�ضو ًا
			
 -٨ال�سيد� /ســعي ــد حممـ ــد حـ ــارب
ع�ضو ًا
			
 -٩ال�سيدة /كاروليـ ــن جم ــال ف ــرج

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�سلطة يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
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  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )7ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �أمناء نور دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2010ب�إن�شاء نور دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )33ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �أمناء نور دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2015بتعيني رئي�س جمل�س �أمناء نور دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء نور دبي ،برئا�سة معايل /حميد حممد عبيد القطامي ،وع�ضوية كل
من:
نائب ًا للرئي�س
			
 -١ال�سيد /نــا�ص ــر خليـ ــفة عب ــداهلل الب ــدور
ع�ضو ًا
			
 -٢ال�سيد /عبدالفتاح ال�سي ــد من�ص ــور �ش ــرف
ع�ضو ًا
			
 -٣ال�سيد /حممود �أحمد عبدالرحمن املرزوقــي
ع�ضو ًا
 -٤الدكتورة /منال حممد عمران ترمي ال�شام�سي		
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الأمناء املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الأمناء يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 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  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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مر�سوم رقم ( )8ل�سنة 2017
بتعيني وا�ستبدال
نائب رئي�س جمل�س �إدارة مركز الإمارات العاملي لالعتماد
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�إن�شاء مركز الإمارات العاملي لالعتماد،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز الإمارات العاملي لالعتماد،
نر�سم ما يلي:

التعيني واال�ستبدال
املادة ()1
ُيعينّ الدكتور /هالل حميد �ساعد الكعبي ،نائب ًا لرئي�س جمل�س �إدارة مركز الإمارات العاملي
لالعتماد ،املُ�ش ّكل مبوجب املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،بد ًال من ال�سيد /ح�سني
�سامل الكثريي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ  18دي�سمرب  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  30يناير 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ست�شفى اجلليلة التخ�ص�صي للأطفال
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2011ب�ش�أن مدينة دبي الطبية،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )30ل�سنة  2016ب�ش�أن م�ست�شفى اجلليلة التخ�ص�صي للأطفال ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد بـ «املُ�ست�شفى»،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املُ�ست�شفى ،برئا�سة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سني،
وع�ضوية كل من:
ُ
نائب ًا للرئي�س
		
 -١الدكتور /عبداهلل �إبراهيم اخلياط
ع�ضو ًا
		
 -٢ال�سيد� /أحمد عبدالكري ــم جلفـار
ع�ضو ًا
		
 -٣ال�سيدة /فاطم ــة عبي ــد اجلابــر
ع�ضو ًا
		
 -٤الدكتور /حممــد �سليـ ــم العلماء
ع�ضو ًا
		
 -٥ال�سيدة /عفراء را�ش ــد الب�سطــي
ع�ضو ًا
		
 -٦ال�سيد /م ــارك ادوارد جمورتـي
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املُ�ست�شفى يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  30يناير 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2017
ب�إعادة ت�شكيل
جمل�س �إدارة �سلطة مدينة دبي الطبية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2011ب�ش�أن مدينة دبي الطبية،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة �سلطة مدينة دبي الطبية،
قررنا ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة �سلطة مدينة دبي الطبية ،ليكون برئا�سة �صاحبة ال�سمو امللكي
وع�ضوية كل من:
الأمرية هيا بنت احل�سنيُ ،
نائب ًا للرئي�س
 -١الدكتورة /رجاء عي�سى �صالح القــرق		
ع�ضو ًا
		
 -٢معايل /عبدالرحمن حممــد العويـ ــ�س
ع�ضو ًا
			
 -٣الدكتور� /س ـه ــام الدي ــن ك ـلـ ــداري
ع�ضو ًا
			
 -٤الدكتور� /أيـ ــوب ع ـبـ ــداهلل بـ ــدري
ع�ضو ًا
			
 -٥الدكتور� /شوق ــي مري ها�شـم خــوري
ع�ضو ًا
		
 -٦الدكتورة� /أمينة عبدالواحدالر�ستماين
ع�ضو ًا
 -٧الدكتور /يونــ�س حممد �أمي ــن كاظــم		
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�سلطة يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/16/17 1:00 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم ال�سكك احلديدية 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 ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2015ب�ش�أن حماية ال�شبكة العامة للكهرباء واملياه يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف �إمارة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2008ب�ش�أن قوة �أمن قطاع النقل واملوا�صالت يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
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 النظام رقم ( )5ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم ال�سكك احلديدية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2014ب�ش�أن تنظيم الرتام يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى القرار الإداري رقم ( )68ل�سنة  2010ب�ش�أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية للنظام رقم ()5
ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم ال�سكك احلديدية يف �إمارة دبي،
ن�شئة واملُ ّ
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين.
املدير العام
 :م�ؤ�س�سة القطارات بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
 :الوحدة التنظيمية املعن ّية يف الهيئة بتخطيط وتنظيم
جهة تنظيم ال�سالمة
ال�سالمة يف كل ما يتعلق ب�أنظمة ال�سكك احلديدية.
 :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،و�سلطات
اجلهة احلكومية
املناطق احلرة واملجال�س احلكومية بالإمارة ،وما يف
حكمها.
خ�ص�صة لنقل
ال�سكك احلديدية
� :أنظمة النقل املحكومة مب�سارات محُ ّددة واملُ ّ
الركاب والب�ضائع ،وت�شمل دومنا ح�صر خطوط ال�سكك
احلديدية الثقيلة واخلفيفة.
 :كافة املُن�ش�آت واملرافق والربجم ّيات الالزمة لت�شغيل
البنية التحتية
ال�سكك احلديدية ،وت�شمل دومنا ح�صر حمطات �صعود
ونزول الركاب وحتميل وتفريغ الب�ضائع ،و ُنظم الإ�شارات،
واالت�صاالت ،والعالمات ،وم�صادر الطاقة ،و ُنظم
القاطرات ،وور�ش ال�صيانة.
ِ
� :أي و�سيلة ت�ستخدم ال�سكك احلديدية ،وت�شمل دومنا
عربة ال�سكك احلديدية
ح�صر القاطرات ،والقطارات ،والرتام ،وعربات التفتي�ش
اخلفيفة ،وعربات ال�صيانة ذاتية الدفع ،وعربات ال�شحن،
والعربات �أحادية اخلط.
� :أنظمة ال�سكك احلديدية العائدة للهيئة.
�شبكة ال�سكك احلديدية العامة
�شبكة ال�سكك احلديدية اخلا�صة � :أنظمة ال�سكك احلديدية غري العائدة للهيئة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أنظمة ال�سكك احلديدية
عمليات الت�شغيل
ال�شخ�ص	
املالك
املُ�ش ّغل
املقاول
اال�ست�شاري

املُ�ص ّرح له
حرم ال�سكك احلديدية
املنطقة املحظورة
منطقة احلماية احلرجة
منطقة احلماية الكلية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :ت�شمل ال�سكك احلديدية والبنية التحتية وعربات ال�سكك
احلديدية.
 :ت�شمل تطوير و�صيانة �أنظمة ال�سكك احلديدية وت�شغيل
وحتريك عربات ال�سكك احلديدية �أو امل�ساهمة يف ت�شغيلها
وحتريكها.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
 :ال�شخ�ص الذي ميتلك كل �أو بع�ض �أنظمة ال�سكك احلديدية.
 :ال�شخ�ص املُ�ص ّرح له من الهيئة بالقيام بعمليات الت�شغيل
وفق ًا لأحكام هذا القرار.
 :ال�شخ�ص املُ ّ
رخ�ص له مبزاولة مهنة املقاوالت وفق ًا
للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،املُك ّلف من املالك �أو املُ�ش ّغل
بالقيام ب�أعمال تتعلق ب�أنظمة ال�سكك احلديدية.
 :ال�شخ�ص املُ ّ
رخ�ص له مبزاولة مهنة اال�ست�شارات الهند�سية
وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،الذي يتولى تقدمي
اال�ست�شارات الهند�سية �أو الف ّنية ب�ش�أن �أي �أمر يتعلق �أو
ُي�ؤ ّثر على �أنظمة ال�سكك احلديدية.
 :ال�شخ�ص الذي ت�صدر له �شهادة املُطابقة �أو �شهادة و�ضع
ال�سالمة �أو �شهادة ال�سالمة الت�شغيلية �أو �شهادة عدم
املمانعة ،وفق ًا لأحكام هذا القرار.
 :املنطقة املُعتمدة من الهيئة على امتداد الياب�سة �أو املاء
خ�ص�صة لأنظمة ال�سكك احلديدية.
واملُ ّ
 :م�ساحة تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة �ضمن حرم ال�سكك احلديدية
بعالمات �أو �إ�شارات �أو �سياج يحظر الدخول �إليها من
الأ�شخا�ص غري املخولني.
 :ت�شمل حرم ال�سكك احلديدية وامل�ساحة املحيطة بها وفق ًا
ملا تحُ دِّ ده الهيئة.
 :ت�شمل منطقة احلماية احلرجة وامل�ساحة املحيطة بها وفق ًا
ملا تحُ دِّ ده الهيئة.
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الأن�شطة املُق ّيدة
�شهادة عدم ممُانعة

�شهادة املطابقة
�شروط ال�سالمة

�أدلة ال�سالمة

�شهادة و�ضع ال�سالمة
�شهادة ال�سالمة الت�شغيلية
ُمق ّيم ال�سالمة املُ�ست ِقل
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 :الأن�شطة املُعتمدة من الهيئة ،التي قد ُي�ش ّكل القيام بها
خطر ًا على �شبكة ال�سكك احلديدية العامة.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة من خالل النظام الإلكرتوين
لإ�صدار �شهادات عدم املُمانعة املُعتمد يف الإمارة ،التي
ُي�ص ّرح مبوجبها لل�شخ�ص مبمار�سة �أي �أن�شطة �أو �أعمال
�ضمن منطقة احلماية الكلية.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي تفيد التزام املالك
�أو من يمُ ّثله بدليل الإر�شادات العامة خالل قيامه ب�أعمال
الإن�شاء املُتعلقة ب�شبكة ال�سكك احلديدية اخلا�صة.
 :جمموعة ال�ضوابط واملعايري املُعتمدة لدى الهيئة ،التي
يجب االلتزام بها يف ت�صميم �أنظمة ال�سكك احلديدية
بهدف �إزالة املخاطر التي قد ُت�ؤدي �إلى وقوع احلوادث �أو
جتاوز املُع ّدالت املُعتمدة دولي ًا لن�سب احلوادث �أو جتاوز
م�ستويات ال�ضو�ضاء واالهتزازات املُح ّددة يف اجلداول
املُلحقة بهذا القرار.
 :جمموعة الوثائق واملُ�ستندات املُق ّدمة من املالك �أو املُ�ش ّغل
�أو املقاول التي ُتث ِبت ب�أن �أنظمة ال�سكك احلديدية و�أنظمة
�إدارة ال�سالمة املُط ّبقة �صاحلة للت�شغيل والنقل الآمن
خالل �أعمال الإن�شاء �أو عمليات الت�شغيل �أو بعد االنتهاء
منها.
 :الوثيقة ال�صادرة عن جهة تنظيم ال�سالمة للمالك ،التي
تفيد �سالمة �أنظمة ال�سكك احلديدية �أو �أي جزء منها.
 :الوثيقة ال�صادرة عن جهة تنظيم ال�سالمة لل ُم�ش ِّغل ،التي
تت�ضمن موافقتها على قيامه بعمليات الت�شغيل بعد التحقق
من �أدلة ال�سالمة و�شروط ال�سالمة.
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة ُي�ص ّرح لها من جهة تنظيم ال�سالمة،
مبراجعة �أدلة ال�سالمة ،والتحقق من مدى التزام املالك �أو
املُ�ش ّغل �أو املقاول مبتطلبات ال�سالمة وفق ًا ل�شروط ال�سالمة
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و�أدلة ال�سالمة ومتطلبات جهة تنظيم ال�سالمة.
 :حدث غري ُمتو ّقع وغري مرغوب فيه يرتبط مبا�شر ًة ب�أنظمة
احلادث
ال�سكك احلديدية ينجم �أو قد ينجم عنه �إ�صابات ب�شرية �أو
�أ�ضرار مادية.
�	:إجراء ف ّني يهدف �إلى حتديد �أ�سباب احلادث والآثار
التحقيق
الناجمة عنه ،وحتديد الإجراءات والو�سائل الكفيلة
ملُعاجلة �أ�سبابه و�ضمان عدم تكراره.
� :أي �أذى ج�سدي يتعر�ض له �شخ�ص طبيعي نتيجة خط�أ �أو
الإ�صابة
�إهمال يتعلق ب�أنظمة ال�سكك احلديدية.
 :كل من يتمتع ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق ًا لأحكام هذا
املُفتّ�ش	
القرار ،ويكون تابع ًا للم�ؤ�س�سة �أو جلهة تنظيم ال�سالمة �أو
ُمك ّلف من الهيئة.
 :كتاب ّ
وجهه املفت�ش �إلى �أي �شخ�ص ،يطالبه فيه
�إ�شعار احلظر
خطي ُي ِّ
التوقف عن القيام ب�أي عمل �أو اتخاذ �أي تدبري يكون الزم ًا
للحيلولة دون تع ّر�ض �أنظمة ال�سكك احلديدية للخطر.
 :كتاب ّ
وجهه املفت�ش لل ُم�ص ّرح له الذي ُيخالف �أحكام
�إ�شعار التح�سني
خطي ُي ِّ
هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه و�أدلة ال�سالمة
و�شروط ال�سالمة ،يت�ضمن طلب اتخاذ الإجراءات
والتدابري الالزمة لإدارة املخاطر املُحتملة ب�أنظمة ال�سكك
احلديدية.
 :الوثيقة التي تت�ضمن الإر�شادات العامة لإن�شاء وتطوير
دليل الإر�شادات العامة
�شبكة ال�سكك احلديدية اخلا�صة يف الإمارة.
دليل املعايري التخطيطية والت�صميمية  :الوثيقة التي تت�ضمن املُتطلبات واملعايري الف ّنية لتخطيط
وت�صميم �شبكة ال�سكك احلديدية العامة.
زعجة �أو ال�ضارة
ال�ضو�ضاء
 :الأ�صوات �أو الذبذبات ال�صوتية املُ ِ
بال�صحة العامة.
 :حركة ُجز ْيئات املواد حول نقطة ما على �شكل
االهتزازات
ذبذبات ،تنت�شر ب�صورة �ضارة بال�صحة العامة وال ُبنية
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التحتية.
نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتط ّبق �أحكام هذا القرار يف كافة �أنحاء الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�صة ،واملناطق
احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
�أهداف القرار
املادة ()3

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
 -١تنظيم �إن�شاء وت�شغيل �أنظمة ال�سكك احلديدية يف الإمارة ،وفق ًا ملُتطلبات ال�سالمة واجلودة،
و�أف�ضل املعايري واملمار�سات العامل ّية املُط ّبقة يف هذا ال�ش�أن.
� -٢ضمان حتقيق التكامل بني �أنظمة النقل املُختلفة يف الإمارة.
 -٣توزيع املهام وامل�س�ؤوليات بني امل�ؤ�س�سة وجهة تنظيم ال�سالمة ،على نحو ي�ضمن كفاءة �أنظمة
ال�سكك احلديدية وحتقيق ال�سالمة يف ت�شغيلها.
 -٤توفري �أق�صى درجات ال�سالمة والت�شغيل الآمن للنقل بوا�سطة ال�سكك احلديدية.
 -٥توفري نظام نقل ُمتط ّور و�أكرث �أمن ًا.
 -٦حماية البيئة واحلفاظ على توازنها الطبيعي ،واملُ�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية دبي كمدينة م�ستدامة
وذك ّية.
 -٧جت ّنب �أي �أ�ضرار �أو �آثار �سلبية فورية �أو بعيدة املدى قد تلحق بالأفراد واملمتلكات نتيجة
ت�شغيل �أنظمة ال�سكك احلديدية.
اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()4
يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القرار املهام وال�صالحيات التالية:
 -١تخطيط وت�صميم وتطوير �شبكة ال�سكك احلديدية العامة يف الإمارة.
 -٢تنظيم �أعمال �إن�شاء وتطوير وت�شغيل و�صيانة �شبكة ال�سكك احلديدية اخلا�صة يف الإمارة.
 -٣اعتماد ال�شروط والإجراءات وال�ضوابط واملعايري واملُوا�صفات والأدلة املُط ّبقة من امل�ؤ�س�سة
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وجهة تنظيم ال�سالمة.
 -٤اعتماد ال�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي يتم اال�ستناد �إليها يف �إ�صدار ال�شهادات املُح ّددة
يف هذا القرارمن امل�ؤ�س�سة وجهة تنظيم ال�سالمة.
 -٥الت�أكد من �أن ال�شهادات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة وجهة تنظيم ال�سالمة والتحقيقات التي يقوم
بها املفت�شون خالية من وجود �أي تعار�ض يف امل�صالح ،و�أنها ُت�ؤ ّدى با�ستقالل تام عن املُالك
واملُ�ش ّغلني واملُقاولني وغريهم من الأ�شخا�ص امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار.
 -٦التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة والإمارات املُجاورة يف كل ما من �ش�أنه حتقيق
�أهداف هذا القرار ،مبا يف ذلك حتقيق التكامل بني �أنظمة ال�سكك احلديدية وغريها من
�أنظمة النقل الأخرى.
�	-٧إبرام العقود واالتفاقيات اخلا�صة ب�أنظمة ال�سكك احلديدية.
 -٨اتخاذ التدابري الالزمة حلماية �أنظمة ال�سكك احلديدية.
 -٩اعتماد امل�ساحات اخلا�صة بحرم ال�سكك احلديدية ل�شبكة ال�سكك احلديدية العامة واملناطق
املُحيطة بها واعتماد الأن�شطة املُق ّيدة.
 -١٠اعتماد ال�سيا�سات واخلطط والربامج املرفوعة �إليها من امل�ؤ�س�سة وجهة تنظيم ال�سالمة يف
كل ما يتعلق ب�أحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
�	-١١أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القرار.
اخت�صا�صات جهة تنظيم ال�سالمة
املادة ()5
يكون جلهة تنظيم ال�سالمة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القرار املهام وال�صالحيات التالية:
�	-١إ�صدار �شهادات و�ضع ال�سالمة و�شهادات ال�سالمة الت�شغيلية ،والتحقق من االلتزام ب�شروطها.
 -٢اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان �سالمة عمل ّيات الت�شغيل ،مبا يف ذلك التحقق من التزام
الأ�شخا�ص اخلا�ضعني لهذا القرار ب�أحكامه و�أحكام القرارات ال�صادرة مبوجبه والأدلة
وال�شروط املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
�	-٣إعداد �شروط ال�سالمة ،وعلى وجه اخل�صو�ص اال�شرتاطات املتعلقة ب�سالمة ال ُع ّمال القائمني
على عمليات الت�شغيل والركاب واجلمهور من املخاطر التي ُتهدِّ د �صحتهم و�سالمتهم.
�	-٤إ�صدار الت�صريح ملُق ّيم ال�سالمة امل�ستقل وفق ًا لال�شرتاطات واملعايري املُعتمدة لديها يف هذا
ال�ش�أن.
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 -٥مراجعة �أدلة ال�سالمة على نحو ي�ضمن حماية العاملني والركاب واجلمهور من املخاطر التي
قد ُتهدِّ د �صحتهم و�سالمتهم ب�سبب عمليات الت�شغيل.
 -٦القيام بعمليات التقييم والتحليل والبحث يف كل ما يتعلق ب�أنظمة ال�سكك احلديدية.
 -٧و�ضع وتنفيذ اخلطط والربامج الالزمة للتفتي�ش على �أنظمة ال�سكك احلديدية للتحقق من
�سالمة ت�شغيلها.
ب�شكل ُم�ستقل عن التحقيق اجلنائي ،و�إعادة فتح تلك التحقيقات �إذا
 -٨التحقيق يف احلوادث ٍ
ما تو ّفرت لديها �أدلة جديدة ت�ستدعي ذلك ،وفق ًا للإجراءات والو�سائل والكيفية التي ي�صدر
بتحديدها قرار من املدير العام يف هذا ال�ش�أن.
 -٩درا�سة تقارير وحتقيقات احلوادث واقرتاح التو�صيات الالزمة ملنع تكرارها ُم�ستقب ًال وحت�سني
ُم�ستوى ال�سالمة.
�	-١٠أي مهام �أخرى تتعلق باخت�صا�صاتها ،تكون الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار والقرارات
ال�صادرة مبوجبه.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
يكون للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القرار املهام وال�صالحيات التالية:
 -١اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط والربامج الالزمة لتخطيط وت�صميم �شبكة ال�سكك احلديدية
العامة ،مبا يف ذلك عمليات الت�شغيل ،ورفعها �إلى املدير العام العتمادها ،والإ�شراف على
تنفيذها بعد اعتمادها.
�	-٢إعداد ومراجعة دليل الإر�شادات العامة ودليل املعايري التخطيطية والت�صميمية ،مبا يف ذلك
حتديد م�ستويات ال�ضو�ضاء واالهتزازات امل�سموح بها خالل ت�صميم �أنظمة ال�سكك احلديدية
والقيام ب�أعمال الإن�شاء وعمليات الت�شغيل.
 -٣حتديد �أ�س�س ومعايري ت�أهيل واعتماد املقاولني واال�ست�شاريني واملُ�ش ّغلني.
�	-٤إ�صدار �شهادات عدم املُمانعة و�شهادات املُطابقة ،والتحقق من االلتزام ب�شروطها.
 -٥اقرتاح امل�ساحات اخلا�صة بحرم ال�سكك احلديدية ل�شبكة ال�سكك احلديدية العامة،
وامل�ساحات املُحيطة به ،وفق ًا ملا هو محُ ّدد مبوجب هذا القرار ،بالتن�سيق مع اجلهات
احلكومية املعن ّية ،ورفعها �إلى املدير العام العتمادها.
 -٦اعتماد امل�ساحات اخلا�صة بحرم ال�سكك احلديدية ل�شبكة ال�سكك احلديدية اخلا�صة،
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وامل�ساحات املحيطة بها.
 -٧حتديد الأن�شطة املُق ّيدة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية ،ورفعها �إلى املدير العام
العتمادها.
�	-٨أي مهام �أخرى تتعلق باخت�صا�صاتها ،تكون الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار والقرارات
ال�صادرة مبوجبه.
�إن�شاء وت�شغيل �أنظمة ال�سكك احلديدية
املادة ()7
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص القيام ب�أعمال الإن�شاء �أو عمليات الت�شغيل املتعلقة ب�أنظمة ال�سكك
احلديدية يف الإمارة� ،أو ممار�سة �أي �أن�شطة �أو �أعمال تتعلق بهذه الأنظمة� ،إال بعد احل�صول
وبح�سب الأحوال ،على �أي من ال�شهادات التالية:
� -١شهادة و�ضع ال�سالمة.
� -٢شهادة ال�سالمة الت�شغيلية.
� -٣شهادة املطابقة.
ب -على املالك �أو املُقاول �أو املُ�ش ّغل قبل البدء ب�أعمال الإن�شاء �أو عمليات الت�شغيل تقدمي وثيقة
ت�أمني �شامل �صادرة عن �إحدى �شركات الت�أمني املُ ّ
رخ�ص لها بالعمل يف الإمارة ،و ُيحدِّ د املدير
العام مبوجب قرار ي�صدر عنه يف هذا ال�ش�أن ال�ضوابط واال�شرتاطات الواجب تو ّفرها يف
وثيقة الت�أمني.
�شهادة و�ضع ال�سالمة و�شهادة ال�سالمة الت�شغيلية
املادة ()8
�أ -على املالك عند انتهائه من كافة الأعمال املُ�ص ّرح له بها من امل�ؤ�س�سة ،التق ّدم �إلى جهة
تنظيم ال�سالمة لإ�صدار �شهادة و�ضع ال�سالمة ،ويتم �إ�صدار هذه ال�شهادة وفق ًا لل�شروط
والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،وتكون هذه ال�شهادة �صاحلة للعمل مبوجبها،
ما مل يتم �إجراء �أي تعديالت جوهرية على �أنظمة ال�سكك احلديدية.
ب -على املُ�ش ّغل قبل املُبا�شرة بعمليات الت�شغيل التق ّدم �إلى جهة تنظيم ال�سالمة لإ�صدار �شهادة
ال�سالمة الت�شغيلية ،ويتم �إ�صدار هذه ال�شهادة وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة
يف هذا ال�ش�أن ،وتكون هذه ال�شهادة �صاحلة للعمل مبوجبها طول مدة الت�شغيل ،ما مل يتم
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�إنها�ؤها قبل ذلك لأي من الأ�سباب التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
�شهادة املُطابقة
املادة ()9
على املالك عند انتهائه من �أعمال �إن�شاء �شبكة ال�سكك احلديدية اخلا�صة يف الإمارة ،التق ّدم
�إلى امل�ؤ�س�سة للح�صول على �شهادة املطابقة ،ويتم �إ�صدار هذه ال�شهادة وفق ًا لل�شروط والإجراءات
املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،وتكون هذه ال�شهادة �صاحلة للعمل مبوجبها ،ما مل يتم �إجراء
�أي تعديالت جوهرية على الأعمال الإن�شائية ل�شبكة ال�سكك احلديدية اخلا�صة.
�شهادة عدم املمانعة
املادة ()10
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص القيام ب�أي عمل يدخل �ضمن الأن�شطة املُق ّيدة يف منطقة احلماية
الكلية� ،إال بعد احل�صول على �شهادة عدم املمانعة ،ويتم �إ�صدار هذه ال�شهادة وفق ًا لل�شروط
والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
ب -على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للجهة احلكومية املخت�صة ويف
احلاالت الطارئة القيام ب�أي �أعمال حتى لو كانت من بني الأن�شطة املُق ّيدة قبل احل�صول على
�شهادة عدم املمانعة� ،شريطة �إخطار امل�ؤ�س�سة قبل مبا�شرة هذه الأعمال.
االلتزامات
املادة ()11
على املُ�ص ّرح له ،وفق ًا لنوع ال�شهادة ال�صادرة له ،االلتزام بكافة الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا
القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،والأدلة املُعتمدة لدى الهيئة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
� -١شروط ال�شهادة ال�صادرة له ،وال�ضوابط الف ّنية واملُ َدد الزمن ّية املُح ّددة فيها.
 -٢املُتطلبات املن�صو�ص عليها يف دليل ال�سالمة و�شروط ال�سالمة والأدلة املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة
�أو جهة تنظيم ال�سالمة بح�سب الأحوال ،مبا يف ذلك املُ�ستويات املُعتمدة لالهتزازات
�أو ال�ضو�ضاء ،عند القيام ب�أعمال الإن�شاء �أو عمليات الت�شغيل اخلا�صة ب�أنظمة ال�سكك
احلديدية.
 -٣القيام بالأعمال املُ�ص ّرح له بها ب�شكل ُم�ستمِ ر دون انقطاع ،ما مل تت�ضمن ال�شهادة ال�صادرة
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له غري ذلك.
�	-٤إعادة احلال �إلى ما كان عليه يف موقع العمل عند االنتهاء من العمل وفق ًا لل�شروط واملُوا�صفات
الف ّنية املُعتمدة لدى الهيئة واجلهات احلكومية املعن ّية.
 -٥عدم التوقف عن الأعمال املُ�ص ّرح له بها �إال بعد احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة �أو جهة
تنظيم ال�سالمة بح�سب الأحوال.
 -٦ا�شرتاطات و ُمتطلبات ال�سالمة العامة املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية بالإمارة.
 -٧اتخاذ كافة التدابري الالزمة للحد من املخاطر الناجمة عن مزاولته لأعماله.
ب�شكل �آمن و�سليم طبق ًا للت�شريعات ال�سارية يف
 -٨القيام ب�أعمال الإن�شاء �أو عمليات الت�شغيل ٍ
جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية و�أدلة ال�سالمة املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن لدى جهة تنظيم
ال�سالمة.
 -٩تزويد امل�ؤ�س�سة وجهة تنظيم ال�سالمة ب�أي بيانات �أو معلومات �أو �إح�صائيات تطلبها.
 -١٠تزويد جهة تنظيم ال�سالمة بتقرير عن التدابري والإجراءات املُتّخذة لتعزيز ال�سالمة واحلد
من تكرار احلوادث يف حال وقوعها.
 -١١اتخاذ الإجراءات واالحتياطات الالزمة للحفاظ على �سالمة اجلمهور وال ُع ّمال والركاب.
 -١٢احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة وجهة تنظيم ال�سالمة قبل �إجراء �أي تغيري جوهري يف �أنظمة
ال�سكك احلديدية.
�	-١٣إزالة �أ�سباب املُخالفة ب�أ�سرع وقت �أو خالل املُهلة التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة �أو جهة تنظيم
ال�سالمة.
 -١٤التعاون مع املفت�شني ومتكينهم من القيام بواجباتهم ،مبا يف ذلك ال�سماح لهم باالطالع على
ال�سجالت والبيانات اخلا�صة بت�شغيل �أنظمة ال�سكك احلديدية.
�	-١٥إخطار جهة تنظيم ال�سالمة باحلوادث التي تقع �أثناء القيام ب�أعمال الإن�شاء �أو عمليات
الت�شغيل فور وقوعها بالطريقة التي تحُ دِّ دها ،وكذلك تزويدها ب�أعمال ونتائج التحقيق
مبوجب تقرير �أويل خالل (� )24ساعة من وقت وقوع احلادث.
�	-١٦أي التزامات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
م�ستويات ال�ضو�ضاء واالهتزازات
املادة ()12
على كل من املُقاول واملُ�ش ّغل واال�ست�شاري ،بح�سب الأحوال ،عند مزاولة �أي �أعمال �أو �أن�شطة تتعلق
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ب�أنظمة ال�سكك احلديدية ،االلتزام مبا يلي:
 -١احلدود امل�سموح بها مل�ستويات ال�ضو�ضاء واالهتزازات الناجتة عن �أي �أعمال تتعلق ب�أنظمة
ال�سكك احلديدية �سوا ًء يف مرحلة الت�صميم �أو الإن�شاء �أو عمليات الت�شغيل ،املُح ّددة يف
اجلداول رقم ( )1و( )2و( )3املُلحقة بهذا القرار ،ويف احلاالت التي تقت�ضي جتاوز احلدود
امل�سموح بها يتم التق ّدم بطلب �إلى امل�ؤ�س�سة للدرا�سة و�إبداء موافقتها عليه من عدمه.
 -٢االحتفاظ ب�سجل ُتد ّون فيه قيا�سات ُم�ستويات ال�ضو�ضاء واالهتزازات طول فرتة الإن�شاء
و�أثناء عملية الت�شغيل ملدة ( )5خم�س �سنوات تبد�أ من تاريخ كل قيا�س.
�	-٣إجراء قيا�س دوري ملُ�ستويات ال�ضو�ضاء واالهتزازات و�إر�سال تقارير دورية بنتائج القيا�س
�إلى امل�ؤ�س�سة.
�سبب
 -٤تزويد امل�ؤ�س�سة ُمب�ستويات ال�ضو�ضاء واالهتزازات عند طلبها يف �أي مكان �أو زمان ولأي ٍ
كان.
التعوي�ض عن الأ�ضرار
املادة ()13
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص ،القيام ب�أي عمل من �ش�أنه الإ�ضرار ب�أنظمة ال�سكك احلديدية �أو
تعري�ضها للخطر� ،أو الإ�ضرار بالبيئة �أو بالغري ،نتيجة جتاوز احلدود امل�سموح بها ملُ�ستويات
ال�ضو�ضاء واالهتزازات ،ويتح ّمل املُت�س ِّبب بال�ضرر م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار التي
يت�س َّبب بها.
ب -ي�شمل التعوي�ض عن الأ�ضرار املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،الأ�ضرار التي تلحق
بالأفراد واملُمتلكات والبيئة ذاتها و ُتق ّلل من اال�ستخدام امل�شروع لها� ،سوا ًء كان ذلك ب�صف ٍة
م�ؤقتة �أو دائمة.
ج -على املُت�س ِّبب بال�ضرر �إزالة �أ�سباب املُخالفة املُرتكبة من ِقبله خالل املُهلة التي تحُ دِّ دها
الهيئة ،ويف حال عدم التزام املُخا ِلف ب�إزالة �أ�سباب املُخالفة �أو الت�أخر يف �إزالتها ،فيكون
للهيئة وعلى نفقة املُت�س ِّبب بال�ضرر �إزالة �أ�سباب ال�ضرر �سوا ًء بوا�سطة �أجهزتها الذاتية �أو
من خالل اال�ستعانة ب�أي جهة �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى حتميله ما ن�سبته ( )%25من قيمة تكلفة
�إزالة تلك الأ�ضرار كم�صاريف �إدارية.
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الر�سوم
املادة ()14
ت�ستويف الهيئة نظري �إ�صدارها لل�شهادات والت�صاريح وتقدميها للخدمات املُح ّددة مبوجب �أحكام
هذا القرار ،الر�سوم املُب ّينة يف اجلدول رقم ( )4املُلحق بهذا القرار.

�أ-
ب-

ج-
د-

العقوبات والتدابري الإدارية
املادة ()15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أ ّي ًا من
املُخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدولني رقم ( )5و( )6املُلحقينْ بهذا القرار بالغرامة
املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها.
على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجب �أن ي�سبق فر�ض الغرامة على مرتكبي
املُخالفات التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام ،توجيه �إنذار ّ
خطي ،يت�ضمن ت�صويب
املخالفة و�إزالة �أ�سبابها خالل املُهلة التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة �أو جهة تنظيم ال�سالمة ،وبخالف
رتكب املُخالفة.
ذلك ف�إ ّنه يتم فر�ض الغرامة على ُم ِ
ُت�ضاعف قيمة الغرامة الواردة يف اجلدولني املُ�شار �إليهما يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يف
حال معاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سابقة لها،
على �أال تزيد قيمة الغرامة يف حال ُم�ضاعفتها على ( )500.000خم�سمئة �ألف درهم.
بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُق ّررة مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يكون للمدير العام
�أو من ُيف ّو�ضه ،اتخاذ �أي من التدابري التالية بحق املُخالف:
�	-١إيقاف العمل حلني �إزالة �أ�سباب املُخالفة.
�	-٢إلغاء ال�شهادة ال�صادرة له.

التعهيد
املادة ()16
يجوز للهيئة �أن تعهد �إلى �أي جهة م�س�ؤولية القيام ب�أي من املهام وال�صالحيات املُق ّررة لها يف هذا
القرار ،مبوجب عقد يتم �إبرامه معها يف هذا ال�ش�أن ،يتح ّدد ُمبقت�ضاه ُم ّدته وحقوق والتزامات
طرفيه.
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ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()17
تكون ملوظفي الهيئة �أو موظفي املُ�ش ّغل الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام� ،صفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة
مبوجبه ،ويكون لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند
االقت�ضاء.
التظلم
املادة ()18
يجوز لكل ذي م�صلحة ،التظلم ّ
خطي ًا �إلى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُتّخذة
بحقه مبوجب هذا القرار ،خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو
التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل
جلنة ُي�ش ّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن التظلم نهائي ًا.
�أيلولة الإيرادات
املادة ()19
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات والنفقات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا القرار حل�ساب
اخلزانة العامة حلكومة دبي.
التعاون والتن�سيق
املادة ()20
لغايات قيامها بتنفيذ املهام املنوطة بها مبوجب هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،على
الهيئة التعاون والتن�سيق مع اجلهات احلكومية وغريها من اجلهات املعن ّية بهذا القرار ،وعلى تلك
اجلهات كل يف حدود اخت�صا�صه تقدمي العون واملُ�ساعدة للهيئة متى ُط ِلب منها ذلك.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()21
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،وال تكون هذه القرارات �سارية �إال
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بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()22
�أُ -يلغى النظام رقم ( )5ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى
الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ب -ي�ستمر العمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية للنظام رقم ( )5ل�سنة  2009املُ�شار �إليه والقرارات
ال�صادرة مبوجبهما� ،إلى املدى التي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار ،وذلك �إلى حني
�صدور اللوائح والقرارات التي حتل حم ّلها.
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  30يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ
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جدول رقم ()1
احلدود الق�صوى مل�ستويات ال�ضو�ضاء امل�سموح بها �أثناء الت�صميم والت�شغيل
وال�صيانة
قيم حدود العتبة امل�سموح بها مل�ستوى ال�ضو�ضاء
بالدي�سبل ( dB )Aتقا�س (2م) من الواجهة
اخلارجية للمبنى
د

املناطق

�أوقات النهار
م�ساء)
(� 7صباح ًا 8 -
ً

�أوقات الليل
م�ساء � 7 -صباح ًا)
(8
ً

57 LAeq (13h),

52 LAeq (11h),

80 L95Amax

80 L95Amax

املناطق ال�سكنية ذات الكثافة املرورية اخلفيفة،

60 LAeq (13h),

55 LAeq (11h),

دور العبادة (الإزعاج املحيط ( 60 dB )Aوقت

85 L95Amax

85 L95Amax

املناطق ذات الطبيعة اخلا�صة (امل�ست�شفيات،
املدار�س ،دور الرعاية  ...الخ)

د

النهار و ( 55 dB )Aوقت الليل)
د

املناطق ال�سكنية ذات الكثافة املرورية العالية

65 LAeq (13h) ,

60 LAeq (11h),

(الإزعاج املحيط ( 60 dB )Aوقت النهار و

85 L95Amax

85 L95Amax

د

( 55 dB )Aوقت الليل)
د

املكاتب والفنادق واملباين التجارية
احلدائق واملُتنزّهات العامة
املناطق ال�صناعية والتجارية املُ ّ
كتظة

65 LAeq (13h),

60 LAeq (11h),

85 L95Amax

85 L95Amax

)65 LAeq (13h

)60 LAeq (11h

مناطق مفتوحة

مناطق مفتوحة

)70 LAeq (13h

)70 LAeq (11h

ُي�سمح بتجاوز احلد الأق�صى للحدود امل�سموح بها مبقدار ( )5دي�سبل ( 5 dB ) Aوذلك مل�شاريع
ال�سكك احلديدية التي مت �إن�شا�ؤها �أو قيد الإن�شاء قبل العمل بهذا القرار.
د
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جدول رقم ()2
احلدود الق�صوى مل�ستويات ال�ضو�ضاء امل�سموح بها يف مواقع الإن�شاء
قيم حدود العتبة امل�سموح بها مل�ستوى ال�ضو�ضاء
بالدي�سبل ( dB )Aتقا�س (2م) من الواجهة
اخلارجية للمبنى
د

املناطق

�أوقات النهار
م�ساء)
(� 7صباح ًا 8 -
ً

�أوقات الليل
م�ساء � 7 -صباح ًا)
(8
ً

75 LAeq

غري م�سموح ب�أعمال

) 15دقيقة(

الإن�شاء

80 LAeq

غري م�سموح ب�أعمال

) 15دقيقة(

الإن�شاء

املناطق ذات الطبيعة اخلا�صة (امل�ست�شفيات،
املدار�س ،دور الرعاية  ...الخ)

د

املناطق ال�سكنية

د
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جدول رقم ()3
احلدود الق�صوى مل�ستويات االهتزازات امل�سموح بها
قيم حدود العتبة امل�سموح بها مل�ستوى االهتزازات
بالت�سارع الأق�صى ( aw,max )mm/s2تقا�س يف
منت�صف �أر�ضية طابق املبنى
د

املناطق

�أوقات النهار
م�ساء)
(� 7صباح ًا 8 -
ً

�أوقات الليل
م�ساء � 7 -صباح ًا)
(8
ً

94

9.4

125

9.4

188

12.5

املناطق ذات الطبيعة اخلا�صة (امل�ست�شفيات،
املدار�س ،دور الرعاية  ...الخ)
املناطق ال�سكنية ،املباين الأثرية ،دور العبادة
املكاتب والفنادق واملباين التجارية واحلدائق
واملُتنزّهات العامة
املناطق التجارية املُكتظة

250

املناطق ال�صناعية

380

ُي�سمح بتجاوز احلد الأق�صى للحدود امل�سموح بها مبقدار (  )0.4 mm/sوذلك مل�شاريع ال�سكك
احلديدية التي مت �إن�شا�ؤها �أو قيد الإن�شاء قبل العمل بهذا القرار.
2
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جدول رقم ()4
بتحديد ر�سوم �إ�صدار ال�شهادات وتقدمي اخلدمات
م

الر�سم (بالدرهم)

البيان

2.000.000

1

�إ�صدار �شهادة و�ضع ال�سالمة.

2

�إ�صدار �شهادة و�ضع ال�سالمة لعربة �سكك حديدية.

3

�إ�صدار �شهادة و�ضع ال�سالمة مل�ستودع.

200.000

4

�إ�صدار �شهادة و�ضع ال�سالمة ملحطة.

75.000

5

�إ�صدار �شهادة و�ضع ال�سالمة ملركز مراقبة ت�شغيل.

40.000

6

�إ�صدار �شهادة و�ضع ال�سالمة مل�سار.

 20.000لكل كيلو مرت

7

�إ�صدار �شهادة ال�سالمة الت�شغيلية.

2.000.000

8

�إ�صدار �شهادة ال�سالمة الت�شغيلية لعربة �سكك حديدية.

9

�إ�صدار �شهادة ال�سالمة الت�شغيلية مل�ستودع.

10

�إ�صدار �شهادة ال�سالمة الت�شغيلية ملحطة.

11

�إ�صدار �شهادة ال�سالمة الت�شغيلية ملركز مراقبة ت�شغيل.

12

�إ�صدار �شهادة ال�سالمة الت�شغيلية مل�سار.

 2.000.000لكل نوع

40.000
بالإ�ضافة �إلى ( )٪25من قيمة
الر�سم تدفع �سنوي ًا لكل نوع
400.000
بالإ�ضافة �إلى ( )٪25من قيمة
الر�سم تدفع �سنوي ًا
2000
بالإ�ضافة �إلى ( )٪25من قيمة
الر�سم تدفع �سنوي ًا
200.000
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بالإ�ضافة �إلى ( )٪25من قيمة
الر�سم تدفع �سنوي ًا
13

�إ�صدار �شهادة عدم املمانعة.

2000

14

جتديد �شهادة عدم املمانعة.

1000

15

�إ�صدار ت�صريح ملُق ّيم ال�سالمة امل�ستقل.

16

17

18

19

20

21

مراجعة املخططات املبدئية لأنظمة قطارات ذات �سعة قليلة
(احلافالت املوجهة – النقل ال�شخ�صي ال�سريع).
مراجعة املخططات املبدئية لأنظمة قطارات ذات �سعة متو�سطة
(�آليات النقل اجلماعي – املونوريل).

64.000
لكل /1كم من خط ال�سكك
احلديدية
86.000
لكل /1كم من خط ال�سكك
احلديدية

مراجعة املخططات املبدئية لأنظمة قطارات ذات �سعة عالية
(الرتام – املرتو).

114.000
لكل /1كم من خط ال�سكك
احلديدية

مراجعة املخططات النهائية لأنظمة قطارات ذات �سعة قليلة
(احلافالت املوجهة – النقل ال�شخ�صي ال�سريع).
مراجعة املخططات النهائية لأنظمة قطارات ذات �سعة متو�سطة
(�آليات النقل اجلماعي – املونوريل).

138.000
لكل /1كم من خط ال�سكك
احلديدية
184.000
لكل /1كم من خط ال�سكك
احلديدية

مراجعة املخططات النهائية لأنظمة قطارات ذات �سعة عالية
(الرتام – املرتو).
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22
23
24
25

26

27

28

29

مراجعة املخططات املبدئية لإن�شاء و�صلة ربط مع حمطات �أو

30.000

من�ش�آت قطارات.

لكل و�صلة

مراجعة املخططات النهائية لإن�شاء و�صلة ربط مع حمطات �أو

40.000

من�ش�آت قطارات.

لكل و�صلة

مراجعة املخططات املبدئية لإن�شاء حمطة �إ�ضافية لأنظمة

50.000

قطارات.

لكل حمطة

مراجعة املخططات النهائية لإن�شاء حمطة �إ�ضافية لأنظمة

128.000

قطارات.

لكل حمطة

�إ�صدار �شهادة مطابقة – �أنظمة قطارات ذات �سعة قليلة
(احلافالت املوجهة – النقل ال�شخ�صي ال�سريع).
�إ�صدار �شهادة مطابقة – �أنظمة قطارات ذات �سعة متو�سطة
(�آليات النقل اجلماعي – املونوريل).

لكل /1كم من خط ال�سكك
احلديدية
1.600.000
لكل /1كم من خط ال�سكك
احلديدية

�إ�صدار �شهادة مطابقة – �أنظمة قطارات ذات �سعة عالية
(الرتام – املرتو).

1.800.000
لكل /1كم من خط ال�سكك
احلديدية

�إ�صدار �شهادة مطابقة – و�صلة ربط مع حمطات �أو من�ش�آت

430.000

قطارات.

لكل و�صلة
1.130.000

30

�إ�صدار �شهادة مطابقة – حمطة �إ�ضافية لأنظمة قطارات.

31

ا�ستغالل ف�ضاء حرم الطريق الذي ين�ش�أ عليه و�صلة الربط مع ر�سم �سنوي متغري بقيمة (-5
حمطات �أو من�ش�آت قطارات.
 )٪12من قيمة الأر�ض التي ين�ش�أ
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عليها و�صلة الربط
32

�إ�صدار دليل املعايري التخطيطية والت�صميمية لل�سكك احلديدية.
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جدول رقم ()5
بتحديد املُخالفات والعقوبات اخلا�صة بجهة تنظيم ال�سالمة
م

بيان املخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

عدم الإخطار �أو رفع تقارير احلوادث التي يجب الإبالغ عنها �إلى جهة

200.000

تنظيم ال�سالمة.
2

عدم اتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة �أ�سباب املُخالفة �ضمن املُهلة املُحدّدة

500.000

من جهة تنظيم ال�سالمة.
3

عدم �إخطار جهة تنظيم ال�سالمة بالتغيريات اجلوهرية التي تتم على

500.000

�أنظمة ال�سكك احلديدية.
4

عدم تقدمي املعلومات املطلوبة جلهة تنظيم ال�سالمة مبا يف ذلك التدابري

500.000

املُتّخذة لتعزيز �أنظمة �سالمة ال�سكك احلديدية.
5

عدم توفري الت�أمني ال�شامل املطلوب لت�شغيل �أنظمة ال�سكك احلديدية طيلة

500.000

فرتة �سريان �شهادة ال�سالمة الت�شغيلية و�شهادة و�ضع ال�سالمة.
6

عدم التزام املالك �أو املُ�ش ّغل �أو املقاول ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبوجب

500.000

�أدلة و�شروط ال�سالمة.
7

عدم االلتزام بالإ�شعار القانوين ال�صادر عن جهة

�إ�شعار حظر

100.000

تنظيم ال�سالمة �ضمن املُدّة املُحدّدة.

�إ�شعار حت�سني

20.000

8

القيام ب�أي عمل يمُ كن �أن ينتج عنه �إ�صابات.

100.000

9

الت�سبب بوقوع حادث يمُ كن �أن ينتج عنه �إ�صابات.

200.000

10

الت�سبب بوقوع حادث نتج عنه �إ�صابات.

500.000

منع �أو عرقلة مفت�ش جهة تنظيم ال�سالمة �أو �أي �شخ�ص خُم ّول من قبل

200.000

11

الهيئة عن القيام مبهامه ب�أي �صورة من ال�صور �أو ب�أي �شكل من الأ�شكال.
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جدول رقم ()6
بتحديد املُخالفات والعقوبات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة
م

بيان املخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

قيام �أو حماولة قيام �أي �شخ�ص ب�أن�شطة دون احل�صول على �شهادة عدم

100.000

ممانعة �ضمن منطقة احلماية احلرجة.
2

قيام �أو حماولة قيام �أي �شخ�ص ب�أن�شطة دون احل�صول على �شهادة عدم

50.000

ممانعة خارج منطقة احلماية احلرجة و�ضمن منطقة احلماية الكلية.
3

عدم االلتزام بالعمل وفق �شروط �شهادة عدم املمانعة.

20.000

4

الت�سبب بوقوع حادث ي�ضر بالبنية التحتية لل�سكك احلديدية.

50.000

5

القيام �أو ال�سماح بالقيام ب�أي عمل يمُ كن �أن ينتج عنه �إحلاق �ضرر بالبنية

10.000

التحتية لل�سكك احلديدية �أو ُيع ِّر�ض �سالمتها للخطر.
6

عدم �إبالغ امل�ؤ�س�سة بوقوع حادث.

100.000

7

منع �أو عرقلة املفت�ش �أو �أي �شخ�ص خُم ّول من الهيئة عن القيام مبهامه ب�أي

50.000

�صورة من ال�صور �أو ب�أي �شكل من الأ�شكال.
8
9

عدم االلتزام بالإ�شعار القانوين ال�صادر عن

�إ�شعار حظر

100.000

امل�ؤ�س�سة �ضمن املدة املحددة.

�إ�شعار حت�سني

20.000

عدم اتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة �أ�سباب املُخالفة �ضمن املهلة املحددة

500.000

من امل�ؤ�س�سة.
10

�إن�شاء �أو تطوير بنية حتتية لل�سكك احلديدية �أو �أي عمل يتعلق ب�أنظمة

500.000

ال�سكك احلديدية دون احل�صول على �شهادة املُطابقة من امل�ؤ�س�سة.
11

القيام �أو حماولة القيام ب�أي ن�شاط خُما ِلف ل�شهادة املُطابقة.

300.000

١٢

�إيقاف العمل يف �إن�شاء بنية حتتية لل�سكك احلديدية �أو �أي �أعمال تتعلق

300.000

ب�أنظمة ال�سكك احلديدية دون احل�صول على �شهادة عدم املمانعة لإيقاف
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العمل.
١٣

جتاوز احلدود الق�صوى مل�ستويات ال�ضو�ضاء �أو االهتزازات امل�سموح بها.
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قرار �إداري رقم ( )40ل�سنة 2017
ب�ش�أن منح بع�ض الأ�شخا�ص
�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد ب ـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009ب�ش�أن التعرفة املوحدة ال�ستخدام املوا�صالت
العامة يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )٦٤ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح الأ�شخا�ص املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار� ،صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي
رقم ( )3ل�سنة  2009امل�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه من قبل م�ستخدمي ال�سكك احلديدية
يف �إمارة دبي.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على الأ�شخا�ص املخ ّولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
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االلتزام مبا يلي:
�	-١أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009امل�شار �إليه �أعاله ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 -٢التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009املُ�شار
�إليه من م�ستخدمي ال�سكك احلديدية ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار وعدم
خمالفتهم لأحكامه.
� -٣ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -٤تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 -٥اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 -٦حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 -٧التحلي بالنزاهة ،والأمانة ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	-٨إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 -٩عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للأ�شخا�ص املخ ّولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار
ممار�سة ال�صالحيات التالية:
 -١اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 -٢اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� -٣سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	-٤إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة القطارات يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
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القرار ،مبا يف ذلك:
�	-١إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 -٢اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  ١٦يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  ١٨ربيع الثاين 1438هـ
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جدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
�أ�سماء موظفي ق�سم رقابة �أداء احلافالت
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

اجلهة التي يعمل بها

١

�سلوى �سلمان جمعة الوهيبي

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

٢

بدر حممد جمعة �أهلي

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

٣

ظبية �أمان خمي�س املرا�شدة

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

٤

�صاحلة نوبي مبارك النعيمي

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

٥

عي�سى غلوم حممد الرم

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو
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قرار �إداري رقم ( )44ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تعديل حمطات وتعرفة التاك�سي املائي يف �إمارة دبي

__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�صالت
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد ب ـ«الهيئة»،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2010ب�ش�أن ت�شغيل التاك�سي املائي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القرار الإداري رقم ( )576ل�سنة  2013ب�ش�أن �إ�ضافة حمطات جديدة �إلى خدمة التاك�سي
املائي وحتديد تعرفة النقل بينها،
وعلى القرار الإداري رقم ( )504ل�سنة  2015ب�ش�أن تعديل حمطات وتعرفة خدمة التاك�سي املائي
يف �إمارة دبي،
وبنا ًء على موافقة دائرة املالية،
قررنا ما يلي:

التعديل
املادة ()1
ُي َعدل جدول حتديد حمطات التاك�سي املائي وتعرفة الرحالت بني هذه املحطات ،امللحق بقرار
املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2010امل�شار �إليه ،وفق ًا للجدول امللحق بهذا القرار.
الإلغاءات
املادة()2
ُيلغى القرار الإداري رقم ( )576ل�سنة  2013والقرار الإداري رقم ( )504ل�سنة  2015امل�شار
�إليهما ،كما يلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وي ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  ١٦يناير 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  ١٨ربيع الثاين 1438هـ
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