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املحتويات
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة  2017ب�ش�أن تقدمي الفحو�صات الطبية يف �إمارةدبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن ترخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجاتالنارية الرتفيهية يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2017باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة املالية. قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2017بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س التنفيذيرقم ( )50ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم الأ�سواق التابعة لبلدية دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )21ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي ملركز دبي للأمناالقت�صادي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة  2017بنقل وتعيني مدير تنفيذي لقطاع الدعمامل�ؤ�س�سي بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )23ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع الكاتب العدلوالت�سوية والتنفيذ يف حماكم دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )24ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع �إدارة الدعاوىيف حماكم دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع الدعمامل�ؤ�س�سي واالت�صال يف حماكم دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي جلهاز الرقابةاملدر�سية يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي مل�ؤ�س�سة مدار�سرا�شد ولطيفة يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )28ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي للمعهد الوطنيللتعليم املهني يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )29ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع �سيا�سات ٤١املعرفة والتنمية الب�شرية يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع الت�صاريح ٤٣وااللتزام يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع اال�سرتاتيجية ٤٥والتخطيط يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع الدعم ٤٧امل�ؤ�س�سي يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2017بتعيني نائب املدير التنفيذي لور�شة حكومة ٤٩دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )45ل�سنة  2017ب�ش�أن قبول ا�ستقالة مدير تنفيذي.٥١

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تقدمي الفحو�صات الطبية يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1973يف �ش�أن دخول و�إقامة الأجانب والئحته
التنفيذية وتعديالتهما،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995ب�ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذية وتعديالتهما،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته ،و ُي�شار �إليها فيما بعد
بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )7ل�سنة  2008ب�ش�أن نظام الفح�ص الطبي للوافدين للدولة للعمل
�أو الإقامة وتعديالته،
قررنا ما يلي:

خت�صة بتقدمي الفحو�صات الطبية
اجلهة املُ ّ
املادة ()1
خت�صة يف �إمارة دبي بتقدمي الفحو�صات الطبية التالية:
ُتعترب الهيئة اجلهة املُ ّ
	-1الفح�ص الطبي ما قبل العمل.
	-2الفح�ص الطبي لأغرا�ض الإقامة.
	-3الفح�ص الطبي ال�ستخراج رخ�صة قيادة مركبة.
	-4الفح�ص الطبي لإ�صدار ت�صريح ال�سائق املِهني.
	-5الفح�ص الطبي لإ�صدار البطاقة ال�صحية املِهن ّية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� -6أي فحو�صات طبية �أخرى ُيحدِّ دها مدير عام الهيئة مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا
ال�ش�أن.
قبول نتيجة الفحو�صات الطبية
املادة ()2
ال يجوز للجهات احلكومية يف �إمارة دبي قبول نتيجة �أي من الفحو�صات الطبية املُ�شار �إليها يف
املادة ( )1من هذا القرار ال�صادرة من غري الهيئة.
�أيلولة الر�سوم
املادة ()3
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم التي ت�ستوفيها الهيئة نظري تقدمي الفحو�صات الط ّبية املُ�شار �إليها يف املادة
( )1من هذا القرار حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()4
ُي�صدر مدير عام الهيئة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سمية
حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()5
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الن�شر وال�سريان
املادة ()6
ُ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 � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة 2017
ب�ش�أن
ترخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجات النارية الرتفيهية يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995ب�ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذية
وتعديالتهما،
وعلى 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 ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم ُمزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2015ب�ش�أن الت�صرف يف املركبات املحجوزة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2015ب�ش�أن حجز املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى النظام رقم ( )4ل�سنة  2008ب�ش�أن ا�ستعمال وترخي�ص الدراجات النارية الرتفيهية يف �إمارة
دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
ن�شئة واملُ ّ
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :بلدية دبي.
البلدية
 :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين.
املدير العام
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
خت�صة قانون ًا مبنح الرتاخي�ص التجارية يف الإمارة.
�سلطة الرتخي�ص	
 :اجلهة املُ ّ
الدراجة النارية الرتفيهية  :مركبة ُمز ّودة ُمبح ِّركات احرتاق داخلي ،ذات عجلتني ف�أكرثُ ،م�ص ّممة
الوعرة الرمل ّية والطين ّية وال�صخر ّية،
لال�ستعمال يف الت�ضاري�س ِ
لغايات ترفيه ّية.
 :املُن�ش�أة املُ ّ
رخ�صة من �سلطة الرتخي�ص ،املُ�ص ّرح لها من امل�ؤ�س�سة
مكتب الت�أجري
بت�أجري الدراجات النارية الرتفيهية يف الإمارة.
ُم�ش ِّغل احللبة الرتفيهية  :املُن�ش�أة املُ ّ
رخ�صة من �سلطة الرتخي�ص ،املُ�ص ّرح لها من امل�ؤ�س�سة
ب�إدارة وت�شغيل احللبة الرتفيهية والإ�شراف على قيادة الدراجة
النارية الرتفيهية فيها.
� :ساحة محُ ّددة الأبعاد ،خُم ّ�ص�صة ال�ستخدام الدراجات النارية
احللبة الرتفيهية
الرتفيهية ،يتم حتديد موقعها من امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق مع البلدية وفق ًا
لأنظمة التخطيط املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي تت�ضمن ُموافقتها على قيام مكتب
الت�صريح
الت�أجري �أو ُم�ش ِّغل احللبة الرتفيهية ُمبزاولة ن�شاطه يف الإمارة ،وذلك
بعد ا�ستيفاء اال�شرتاطات واملُتط ّلبات املُح ّددة مبوجب هذا القرار
والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
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.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()3
لغايات هذا القرار ،تتولى امل�ؤ�س�سة املهام وال�صالحيات التالية:
 -1ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية وت�سجيلها.
� -2إ�صدار الت�صريح ملكتب الت�أجري و ُم�ش ِّغل احللبة الرتفيهية بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف
الإمارة.
� -3إ�صدار املوافقات الالزمة لإن�شاء احللبات الرتفيهية �أو �إقامة الفعاليات املُتع ّلقة بالدراجات
النارية الرتفيهية بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
 -4زيادة الوعي حول اال�ستخدام الآمن وال�سليم للدراجات النارية الرتفيهية.
	-5الرقابة والتفتي�ش على املُخاطبني ب�أحكام هذا القرار ،والتحقق من مدى التزامهم ب�أحكامه،
واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق املُخالفني.
� -6أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
حظر قيادة الدراجة النارية الرتفيهية
املادة ()4
ُيحظر على �أي �شخ�ص قيادة الدراجة النارية الرتفيهية يف الأحياء ال�سكنية �أو على الطرق املُع ّبدة
يف الإمارة �أو �أي منطقة حتظر الهيئة �أو اجلهات احلكومية املعن ّية قيادتها فيها.
�شروط قيادة الدراجة النارية الرتفيهية
املادة ()5
ُي�شرتط فيمن يقود الدراجة النارية الرتفيهية ما يلي:
� -1أال يقل �سنه عن (� )16ستة ع�شر �سنة ميالدية ،ويجوز ملن هم دون هذا ال�سن قيادتها حتت
�إ�شراف وم�س�ؤولية �أولياء �أمورهم� ،شريطة �أن تكون الدراجة النارية الرتفيهية منا�سبة
ال�ستخدام هذه الفئة.
�صحي ًا لقيادة الدراجة النارية الرتفيهية.
� -2أن يكون الئق ًا ّ
� -3أن يكون ُم ِل ّم ًا بقواعد ت�شغيل وقيادة الدراجة النارية الرتفيهية.
خ�ص�صة لقيادة الدراجة النارية الرتفيهية ،مبا يف ذلك اخلوذة الواقية
� -4أن يرتدي املالب�س املُ ّ
من ال�صدمات.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� -5أن يلتزم با�شرتاطات و ُمتط ّلبات الأمن وال�سالمة التي تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا
القرار.
�	-6أي �شروط �أخرى حُتدِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
�شروط ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية
املادة ()6
�أُ -ي�شرتط لرتخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية العائدة للأفراد ما يلي:
� -1أال يقل �سن طالب الرتخي�ص عن (� )21إحدى وع�شرين �سنة ميالدية.
� -2أن تكون الدراجة النارية الرتفيهية �صاحلة لال�ستعمال ،ويتم �إثبات هذه ال�صالحية
مبوجب تقرير فح�ص ف ّني �صادر عن امل�ؤ�س�سة.
� -3أن يكون طالب الرتخي�ص مالك ًا للدراجة النارية الرتفيهية �أو حائز ًا لها حيازة م�شروعة.
� -4أن يتم �سداد الر�سم املُق ّرر على ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية.
�	-5أي �شروط �أخرى حُتدِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
بُ -ي�شرتط لرتخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية العائدة ملكتب الت�أجري ما يلي:
� -1أن تكون الدراجة النارية الرتفيهية مملوكة ملكتب الت�أجري ،ويتم �إثبات هذه امللكية
مبوجب املُ�ستندات الر�سم ّية.
� -2أن يكون الت�صريح ال�صادر ملكتب الت�أجري �ساري املفعول.
� -3أن تكون الدراجة النارية الرتفيهية �صاحلة لال�ستعمال ،ويتم �إثبات هذه ال�صالحية
مبوجب تقرير فح�ص ف ّني �صادر عن امل�ؤ�س�سة.
� -4أن تكون الدراجة النارية الرتفيهية و ُر ّكابها ُم�ؤ ّمن عليهم مبوجب وثيقة ت�أمني �شاملة
�سارية املفعول� ،صادرة عن �إحدى �شركات الت�أمني� ،ضد احلوادث وامل�س�ؤولية املدن ّية.
� -5أن يتم �سداد الر�سم املُق ّرر على ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية.
�	-6أي �شروط �أخرى حُتدِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
الت�سجيل والرتخي�ص
املادة ()7
�أ -يتم ت�سجيل وترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية لدى امل�ؤ�س�سة.
ب -تكون مدة �صالحية ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية اململوكة ملكتب الت�أجري �سنة واحدة،
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM

11

العدد ( - )٤16ال�سنة (� 14 - )51شعبان 143٨هـ  -املوافق  10مايو 201٧م

Issue 416 Pages.indd 11

ويجوز جتديدها ملُدد ممُ اثلة بنا ًء على طلب ُيقدِّ مه مكتب الت�أجري للم�ؤ�س�سة خالل ()30
ثالثني يوم ًا على الأقل قبل تاريخ انتهاء ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية.
ج	-تحُ دِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القرار ُم ّدة �صالحية ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية
اململوكة للأفراد.
�شروط و�إجراءات �إ�صدار الت�صريح و ُم ّدته
املادة ()8
�أ -يتم �إ�صدار الت�صريح بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية ،وفق ًا لال�شرتاطات والإجراءات التي
تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
ب -تكون ُم ّدة الت�صريح �سنة واحدة ،ويجوز جتديد الت�صريح ملُ ّدة ممُ اثلة بنا ًء على طلب مكتب
الت�أجري �أو ُم�ش ِّغل احللبة الرتفيهية خالل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل قبل تاريخ انتهاء
الت�صريح.
احللبات الرتفيهية والفعاليات
املادة ()9
ُيحظر تخ�صي�ص �أي موقع كحلبة ترفيهية �أو �إقامة �أي فعالية تتعلق بالدراجات النارية الرتفيهية يف
الإمارة قبل احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة املُ�سبقة على ذلك ،ويتم �إ�صدار هذه املوافقة بالتن�سيق
مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة ،وفق ًا لال�شرتاطات والإجراءات التي تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا
القرار.
التزامات مكتب الت�أجري
املادة ()10
على مكتب الت�أجري االلتزام مبا يلي:
� -1إعداد �سجل خا�صُ ،تد ّون فيه �أ�سماء وجن�سيات و�أعمار ُم�ست�أجري الدراجات النارية
الرتفيهية ،وتاريخ ووقت اال�ستئجار و ُم ّدته ،و�أي بيانات �أخرى ترى امل�ؤ�س�سة �أهمية تدوينها.
	-2االحتفاظ ب�صورة عن ترخي�ص ووثائق ملكية الدراجة النارية الرتفيهية ،و�أي وثائق �أخرى
تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة ،و�إبرازها عند الطلب.
 -3تزويد ُم�ست�أجر الدراجة النارية الرتفيهية بدليل تعريفي يت�ض ّمن �إجراءات ال�سالمة العامة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قبل ِقيادتها.
	-4الأوقات املُح ّددة من قبل امل�ؤ�س�سة لت�أجري وقيادة الدراجة النارية الرتفيهية.
 -5ال�شروط املُعتمدة من اجلهات املعن ّية يف الإمارة لتخزين وقود الدراجة النارية الرتفيهية.
 -6عدم ت�أجري الدراجة النارية الرتفيهية لأي �شخ�ص غري الئق �صحي ًا� ،أو يقل �سنه عن ()16
�ستة ع�شر �سنة ميالدية �إال مبوافقة ويل �أمره وحتت �إ�شرافه.
 -7عدم ت�أجري �أي دراجة نارية ترفيهية عائدة للغري �إال بعد احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة
املُ�سبقة على ذلك.
 -8تزويد الدراجة النارية الرتفيهية بالوقود يف الأماكن املُ�ص ّرح بها من امل�ؤ�س�سة.
 -9توفري املُ ِع ّدات الالزمة للإطفاء والإ�سعافات الأ ّولية.
	-10االلتزام مبتطلبات ال�صحة والبيئة عند �إجراء ال�صيانة للدراجة النارية الرتفيهية.
	-11العدد امل�صرح به لركاب الدراجة النارية الرتفيهية.
اخلا�صة بت�أجري الدراجات النارية الرتفيهية
� -12إعداد لوحة �إر�شا ِد ّية تت�ض ّمن قائمة الأ�سعار
ّ
بجميع ِفئا ِتها.
�سجلة.
 -13عدم ال�سماح با�ستخدام دراجة نارية ترفيهية غري ُم ّ
اجلهات املعن ّية مبا فيها �شرطة دبي فور وقوع �أي حادث للدراجة النارية الرتفيهية.
� -14إبالغ ِ
 -15التح ّقق من ا�ستيفاء ُم�ست� ِأجر الدراجة النارية الرتفيهية لل�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة
( )5من هذا القرار.
 -16عدم ت�أجري �أي دراجة نارية ترفيهية ال تتو ّفر فيها ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة العامة التي
تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة.
� -17أي التزامات �أخرى تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
التزامات ُم�ش ِّغل احللبة الرتفيهية
املادة ()11
على ُم�ش ِّغل احللبة الرتفيهية االلتزام مبا يلي:
� -1أن تكون الدراجة النارية الرتفيهية املُ�ستخدمة داخل احللبة الرتفيهية ُم ّ
رخ�صة.
� -2أن يكون م�سار ا�ستخدام الدراجة النارية الرتفيهية داخل احللبة الرتفيهية يف اجتاه واحد.
	-3ا�ستخدام حواجز ال�سالمة على جانبي امل�سار ،على �أال تكون هذه احلواجز حاجبة للر�ؤية،
ب�شكل كاف ملنع جتاوز الدراجة النارية الرتفيهية.
و�أن تكون عالية ٍ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اال�صطناع ّية املوجودة داخل احللبة الرتفيهية �شديدة االنحدار �إلى احلد
�أال تكون التالل
ِ
الذي ُي�ش ّكل خطورة على قائد الدراجة النارية الرتفيهية.
�أال تكون املُنعطفات داخل م�سار احللبة الرتفيهية حا ّدة �إلى املدى الذي ُي�ش ِّكل خطورة على
قائد الدراجة النارية الرتفيهية.
توفري �أجهزة و ُم ِع ّدات ال ِوقاية وال�سالمة والإ�سعافات الأ ّول ّية الالزمة ملُ�ستخدمي الدراجة
النارية الرتفيهية ،وفق ًا لل�ضوابط واملعايري املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
تعيني �أ�شخا�ص ُم� ّؤهلني ملُراقبة احللبة الرتفيهية ،وفق ًا لل�ضوابط واملعايري املُعتمدة لدى
امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
و�س َعة محُ ِّرك الدراجة النارية الرتفيهية
ت�صنيف احللبة الرتفيهية وفق ًا ال�ستخداماتهاِ ،
وجن�سهم.
املُ�ستخدمة داخلها ،و�أعمار ُم�ستخدميهاِ ،
تزويد احللبة الرتفيهية باللوحات والعالمات الإر�شادية والتحذيرية الالزمة.
عدم �إجراء �أي تغيري يف احللبة الرتفيهية قد ُي�ؤ ِّثر على �أمن و�سالمة قا ِئد الدراجة النارية
الرتفيهية �إال بعد احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة املُ�سبقة على ذلك.
حتديد �أبعاد وم�سارات احللبة الرتفيهية وو�ضع حواجز ال�سالمة الالزمة.
�إخطار اجلهات املعن ّية مبا فيها �شرطة دبي يف حال وقوع �أي حادث داخل احللبة الرتفيهية
ينجم عنه �إ�صابات ج�سدية.
ُ
ُمراعاة اال�شرتاطات املُعتمدة لدى البلدية ب�ش�أن البيئة الطبيعية واحلياة الفطرية يف الإمارة.
و�ضع خُم ّطط على مداخل احللبة الرتفيهية.
عدم �إجراء �أي تعديالت على الدراجة النارية الرتفيهية لأغرا�ض زيادة ُ�سرعتها �أو �صوت
محُ ِّركها� ،أو على املُوا�صفات املُح ّددة من امل�ؤ�س�سة.
�أي التزامات �أخرى تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.

التزامات ُم ّ
نظمي الفعاليات
املادة ()12
تحُ دِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القرار التزامات ُم ّ
نظمي الفعاليات املُتع ّلقة بالدراجات النارية
الرتفيهية.
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الر�سوم
املادة ()13
ت�ستويف الهيئة نظري �إ�صدار الت�صاريح وتقدمي اخلدمات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ()1
املُلحق بهذا القرار الر�سوم املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها.
املُخالفات واجلزاءات الإدارية
املادة ()14
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب ُكل من يرتكب �أ ّي ًا من
الأفعال املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار بالغرامة املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل
منها.
بُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املُب ّينة يف اجلدول املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال
ُمعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سا ِبقة لها ،ومبا
ال يزيد على ( )30.000ثالثني �ألف درهم.
ج -يجوز للم�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) هذه املادة وبالتن�سيق
مع اجلهات احلكومية املعن ّية يف الإمارة اتخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري والإجراءات التالية
بحق املُخالف:
 -1الإيقاف عن مزاولة ن�شاط ت�أجري الدراجات النارية الرتفيهية ملُ ّدة ال تزيد على ()6
�ستة �أ�شهر.
� -2إلغاء الت�صريح.
� -3إلغاء ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية.
 -4حجز الدراجة النارية الرتفيهية بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية.
 -5غلق احللبة الرتفيهية.
 -6وقف الفعالية.
ال�ضبطية الق�ضائية
املـادة ()15
مع عدم الإخالل ب�صالحية �شرطة دبي يف �ضبط الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا
القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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 ()16
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم ّ
خطي ًا لدى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُتّخذة
بحقه وفق ًا لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،خالل ( )30ثالثني 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 ِق َبل جلنة ُي�ش ّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر يف
هذا التظلم ِنهائي ًا.
توفيق الأو�ضاع
املادة ()17
على مالك الدراجة النارية الرتفيهية �أو احلائز لها ،ومكتب الت�أجري ،و ُم�ش ِّغل احللبة الرتفيهية
أحكامه خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
أو�ضاعهِ م مبا يتّفق و� ِ
امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار توفيق � ِ
العمل به.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()18
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القرار حل�ساب اخلزانة العامة
حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()19
ُي�صدر املدير العام الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
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الإلغاءات
املادة ()20
�أُ -يلغى النظام رقم ( )4ل�سنة  2008املُ�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 باللوائح والقرارات ال�صادرة مبوجب النظام رقم ( )4ل�سنة  2008املُ�شار �إليه
�إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار ،وذلك �إلى حني �صدور اللوائح والقرارات
التي تحَ ِ ل حم ّلها.
الن�شر وال�سريان
املادة ()21
ُ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 � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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جدول رقم ()1
بتحديد الر�سوم اخلا�صة برتخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجات النارية الرتفيهية
م

مقدار الر�سم (بالدرهم)

بيان الر�سم

1

�إ�صدار �أو جتديد الت�صريح ملكتب الت�أجري.

1000

2

�إ�صدار �أو جتديد الت�صريح ملُ�ش ِّغل احللبة الرتفيهية.

500

3

�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف للت�صريح.

100

4

ترخي�ص �أو جتديد ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية.

150

5

الفح�ص الف ّني للدراجة النارية الرتفيهية.

100

6

�إ�صدار املوافقة لفعالية ُم�ؤ ّقتة تتعلق بالدراجات النارية (� )4أربعة �أ�سابيع يف ال�سنة الواحدة.

 1000درهم عن كل �أ�سبوع وبحد �أق�صى
الرتفيهية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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الأ�سبوع �أ�سبوع ًا كام ًال
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جدول رقم ()2
بتحديد املخالفات والغرامات
م

بيان الر�سم

مقدار الر�سم (بالدرهم)

1

مزاولة ن�شاط ت�أجري الدراجات النارية الرتفيهية بدون

5000

ت�صريح.
2

ت�شغيل حلبة ترفيهية بدون ت�صريح.

5000

3

تنظيم فعالية ُمتع ّلقة بالدراجات النارية الرتفيهية دون

2000

احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة.
4

اال�ستمرار مبزاولة ن�شاط ت�أجري الدراجات النارية
الرتفيهية بعد انتهاء ُمدّة الت�صريح.

 500درهم
عن كل �شهر ت�أخري ومبا ال يزيد على
 5000درهم ،ولغايات ا�ستيفاء هذه
الغرامة ُيعترب جزء ال�شهر �شهر ًا كام ًال

5

عدم االلتزام با�شرتاطات و ُمتط ّلبات الت�صريح.

2000

6

قيادة الدراجة النارية الرتفيهية يف الأحياء ال�سكنية
�أو على ُ
الط ُرق املُع ّبدة �أو يف �أي منطقة حتظر الهيئة �أو

500

اجلهات احلكومية املعن ّية قيادتها فيها.
7

قيادة �أو ت�أجري دراجة نارية ترفيهية ال تتوفر فيها

500

ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة والبيئة املُحدّدة من قبل
امل�ؤ�س�سة.
8

خ�ص�صة �أثناء قيادة الدراجة
عدم ارتداء املالب�س املُ ّ

500

النارية الرتفيهية.
9

ت�أجري دراجة نارية ترفيهية ل�شخ�ص ال تتوفر فيه ال�شروط

1000

املن�صو�ص عليها يف هذا القرار �أو الئحته التنفيذية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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10

قيادة دراجة نارية ترفيهية غري ُم ّ
رخ�صة� ،أو مُنتهِ ية

500

الرتخي�ص �أو ال حتمل لوحة �أرقام.
11

عدم قيام مكتب الت�أجري بالت�أمني على الدراجة النارية

 500درهم

الرتفيهية اململوكة له وركابها �أو انتهاء الت�أمني دون

عن كل دراجة نارية ترفيهية

جتديده.
12

�إجراء �أي تعديالت على الدراجة النارية الرتفيهية بهدف

2000

زيادة �سرعتها �أو رفع �صوت محُ ّركها �أو تعديل املُوا�صفات
املُحدّدة من امل�ؤ�س�سة.
13

عدم �إخطار اجلهات املعن ّية يف حال وقوع �أي حادث داخل

2000

احللبة الرتفيهية ينجم عنه �إ�صابات ج�سدية.
14

عدم توفري �أجهزة و ُم ِعدّات الوقاية وال�سالمة والإ�سعافات

1000

الأ ّولية الالزمة ملُ�ستخدمي الدراجة النارية الرتفيهية
داخل احللبة الرتفيهية.
15

عدم التزام مكتب الت�أجري بال�شروط املُعتمدة لدى

1000

اجلهات املعن ّية يف الإمارة لتخزين وقود الدراجة النارية
الرتفيهية.
16

عدم التزام مكتب الت�أجري بتزويد الدراجة النارية

1000

الرتفيهية بالوقود يف الأماكن املُ�ص ّرح بها من امل�ؤ�س�سة.
17

قيام مكتب الت�أجري بت�أجري دراجة نارية ترفيهية عائدة

1000

للغري دون احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة املُ�سبقة على
ذلك.
18

عدم االلتزام بالقرارات والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة

1000

املُتع ّلقة بالدراجات النارية الرتفيهية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة 2017
باعتماد
الهيكل التنظيمي لدائرة املالية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2012باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة املالية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة  2014با�ستحداث �إدارة اخلدمات املالية الذك ّية يف
قطاع احل�سابات املركزية بدائرة املالية،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة املالية املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
ُي�صدر مدير عام دائرة املالية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد
مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب �أحكامه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2012وقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة 2014
املُ�شار �إليهما ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تنظيم الأ�سواق التابعة لبلدية 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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم الأ�سواق التابعة لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:

تعديل قيمة ر�سم خدمة
املادة ()1
ُتع ّدل قيمة الر�سم املُق ّرر خلدمة «�إيجار م�ساحة يف �سوق املوا�شي» املن�صو�ص عليها يف البند رقم
( )12من اجلدول رقم ( )1بتحديد الر�سوم اخلا�صة بالأ�سواق التابعة لبلدية دبي ،املُلحق بقرار
املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،لتُ�صبح على النحو التايل:
�إيجار م�ساحة يف �سوق املوا�شي:
 -بيع املوا�شي.

 250درهم للمرت املُر ّبع يف ال�سنة.

 -تخزين وفرز الأعالف.

 25درهم للمرت املُر ّبع يف ال�سنة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )21ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي ملركز دبي للأمن االقت�صادي
__________
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 ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /في�صل يو�سف �سليطنيُ ،مدير ًا تنفيذي ًا ملركز دبي للأمن االقت�صادي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة 2017
بنقل وتعيني مدير تنفيذي لقطاع الدعم املُ� ّؤ�س�سي
بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
__________

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

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُينقل ال�س ّيد /بطي عبداهلل حممد اجلمريي ،من ديوان �سمو حاكم دبي ،و ُيعينّ ُمدير ًا تنفيذي ًا
لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا
لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )23ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع الكاتب العدل والت�سوية والتنفيذ يف حماكم 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 ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )35ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي ملحاكم دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد� /إبراهيم علي �أحمد عبداهلل احلو�سنيُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع الكاتب العدل
والت�سوية والتنفيذ يف حماكم دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة
 2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )24ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع �إدارة الدعاوى يف حماكم 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 ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )35ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي ملحاكم دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1

ُيعينّ ال�س ّيد /حممد �أحمد يو�سف �صالح العبيديلُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع �إدارة الدعاوى يف
حماكم دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه،
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع الدعم املُ� ّؤ�س�سي واالت�صال يف حماكم 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 ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )35ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي ملحاكم دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /عبدالرحيم ح�سني عبدالرحيم �أهليُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع الدعم املُ� ّؤ�س�سي
واالت�صال يف حماكم دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي جلهاز الرقابة املدر�سية يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية
يف 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 ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية يف دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتعينّ ال�س ّيدة /فاطمة �إبراهيم عبداهلل بالرهيفُ ،مدير ًا تنفيذي ًا جلهاز الرقابة املدر�سية يف
هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ،مُوتنح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ()2
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي ملُ� ّؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 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 ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية يف دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /عبدال�سالم حممد خليفة �صقر املريُ ،مدير ًا تنفيذي ًا ملُ� ّؤ�س�سة مدار�س را�شد
ولطيفة يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون
رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )28ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي للمعهد الوطني للتعليم املِهني
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 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 ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية يف دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ الدكتور /ناجي حممد علي �أحمد املهديُ ،مدير ًا تنفيذي ًا للمعهد الوطني للتعليم املِهني يف
هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ()2
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )29ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع �سيا�سات املعرفة والتنمية الب�شرية
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 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 ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية يف دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتعينّ ال�س ّيدة� /أمل حممد �سيف حممد باحل�صاُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع �سيا�سات املعرفة والتنمية
الب�شرية يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ،مُوتنح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون
رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع الت�صاريح وااللتزام
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 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 ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية يف دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /حممد �أحمد حممد دروي�شُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع الت�صاريح وااللتزام يف هيئة
املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة
 2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع اال�سرتاتيج ّية والتخطيط
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 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 ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية يف دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ الدكتور /وايف داوود مو�سى جعفر عليُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع اال�سرتاتيج ّية والتخطيط يف
هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ()2
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع الدعم املُ� ّؤ�س�سي
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 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 ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية يف دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /عبدالرحمن ح�سن عبداهلل نا�صرُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع الدعم املُ� ّؤ�س�سي يف هيئة
املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة
 2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة 2017
بتعيني
نائب املُدير التنفيذي لور�شة حكومة 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 ( )1ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء ور�شة حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )55ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لور�شة حكومة دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني نائب املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /فهد �أحمد الرئي�سي ،نائب ًا لل ُمدير التنفيذي لور�شة حكومة دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير
تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  18فرباير  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )45ل�سنة 2017
ب�ش�أن
قبول ا�ستقالة ُمدير تنفيذي
__________
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 ( )4ل�سنة  2011ب�ش�أن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2015ب�ش�أن رواتب وعالوات وبدالت خُ
وم ّ�ص�صات املُديرين التنفيذيني
يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة  2007بتعيني م�ساعد للمدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد للإ�سكان،
قررنا ما يلي:

قبول ا�ستقالة املدير التنفيذي
املادة ()1
ُتقبل ا�ستقالة ال�سيدُ /برهان عبدالرحمن احلبايُ ،م�ساعد املُدير التنفيذي لقطاع الإ�سكان
ُمب� ّؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ  24فرباير .2017

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 16أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19رجب 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/7/17 3:21 PM
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