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املحتويات 

املجل�ص التنفيذي
قرارات

- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )17( ل�صنة 2017 ب�صاأن تقدمي �لفحو�صات �لطبية يف �إمارة 
دبي.

- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )18( ل�صنة 2017 ب�صاأن ترخي�س وتنظيم ��صتعمال �لدر�جات 
�لنارية �لرتفيهية يف �إمارة دبي.

- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )19( ل�صنة 2017 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي لد�ئرة �ملالية.
- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )20( ل�صنة 2017 بتعديل بع�س �أحكام قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي 

رقم )50( ل�صنة 2016 ب�صاأن تنظيم �لأ�صو�ق �لتابعة لبلدية دبي.
تنفيذي ملركز دبي للأمن  بتعيني مدير  ل�صنة 2017  �لتنفيذي رقم )21(  - قر�ر �ملجل�س 

�لقت�صادي.
- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )22( ل�صنة 2017 بنقل وتعيني مدير تنفيذي لقطاع �لدعم 

�ملوؤ�ص�صي بد�ئرة �ل�صوؤون �لإ�صلمية و�لعمل �خلريي.
- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )23( ل�صنة 2017 بتعيني مدير تنفيذي لقطاع �لكاتب �لعدل 

و�لت�صوية و�لتنفيذ يف حماكم دبي.
- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )24( ل�صنة 2017 بتعيني مدير تنفيذي لقطاع �إد�رة �لدعاوى 

يف حماكم دبي.
�لدعم  لقطاع  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�صنة   )25( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر   -

�ملوؤ�ص�صي و�لت�صال يف حماكم دبي.
�لرقابة  جلهاز  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�صنة   )26( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر   -

�ملدر�صية يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي.
مد�ر�س  ملوؤ�ص�صة  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�صنة   )27( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر   -

ر��صد ولطيفة يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي.
�لوطني  للمعهد  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�صنة   )28( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر   -

للتعليم �ملهني يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي.
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�صيا�صات  لقطاع  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�صنة   )29( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر   -
�ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي.

�لت�صاريح  تنفيذي لقطاع  بتعيني مدير  ل�صنة 2017  �لتنفيذي رقم )30(  �ملجل�س  - قر�ر 
و�للتز�م يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي.

- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )31( ل�صنة 2017 بتعيني مدير تنفيذي لقطاع �ل�صرت�تيجية 
و�لتخطيط يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي.

�لدعم  لقطاع  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�صنة   )32( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر   -
�ملوؤ�ص�صي يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي.

- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )33( ل�صنة 2017 بتعيني نائب �ملدير �لتنفيذي لور�صة حكومة 
دبي.

- قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )45( ل�صنة 2017 ب�صاأن قبول ��صتقالة مدير تنفيذي.
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٧( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

تقدمي الفحو�شات الطبية يف اإمارة دبي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون �لحتادي رقم )6( ل�صنة 1973 يف �صاأن دخول و�إقامة �لأجانب ولئحته 
�لتنفيذية وتعديلتهما،

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )8( ل�صنة 1980 يف �صاأن تنظيم علقات �لعمل وتعديلته،
وعلى �لقانون �لحتادي رقم )21( ل�صنة 1995 ب�صاأن �ل�صري و�ملرور ولئحته �لتنفيذية وتعديلتهما،

وعلى �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )13( ل�صنة 2007 باإن�صاء هيئة �ل�صحة يف دبي وتعديلته، وُي�صار �إليها فيما بعد 

بـ »الهيئة«،
وعلى �لقانون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي، 

وعلى قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )7( ل�صنة 2008 ب�صاأن نظام �لفح�س �لطبي للو�فدين للدولة للعمل 
�أو �لإقامة وتعديلته،

قررنا ما يلي:
ة بتقدمي الفحو�شات الطبية اجلهة املُخت�شّ

املادة )1(
ة يف �إمارة دبي بتقدمي �لفحو�صات �لطبية �لتالية: ُتعترب �لهيئة �جلهة �ملُخت�صّ

�لفح�س �لطبي ما قبل �لعمل.   -1
�لفح�س �لطبي لأغر��س �لإقامة.   -2

�لفح�س �لطبي ل�صتخر�ج رخ�صة قيادة مركبة.   -3
�لفح�س �لطبي لإ�صد�ر ت�صريح �ل�صائق �مِلهني.   -4

�لفح�س �لطبي لإ�صد�ر �لبطاقة �ل�صحية �مِلهنّية.  -5
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دها مدير عام �لهيئة مبوجب �لقر�ر�ت �ل�صادرة عنه يف هذ�  �أي فحو�صات طبية �أخرى ُيحدِّ   -6
�ل�صاأن.

قبول نتيجة الفحو�شات الطبية
املادة )2(

�إليها يف  �ملُ�صار  �لطبية  �لفحو�صات  �أي من  نتيجة  �إمارة دبي قبول  ل يجوز للجهات �حلكومية يف 
�ملادة )1( من هذ� �لقر�ر �ل�صادرة من غري �لهيئة.

اأيلولة الر�شوم
املادة )3(

توؤول ح�صيلة �لر�صوم �لتي ت�صتوفيها �لهيئة نظري تقدمي �لفحو�صات �لطّبية �ملُ�صار �إليها يف �ملادة 
)1( من هذ� �لقر�ر حل�صاب �خلز�نة �لعامة حلكومة دبي.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )4(

ُي�صدر مدير عام �لهيئة �لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر، وُتن�صر يف �جلريدة �لر�صمية 
حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )٥(

ُيلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.
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الن�شر وال�شريان
املادة )6(

ُين�صر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٨( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

ترخي�ص وتنظيم ا�شتعمال الدراجات النارية الرتفيهية يف اإمارة دبي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون �لحتادي رقم )21( ل�صنة 1995 ب�صاأن �ل�صري و�ملرور ولئحته �لتنفيذية 
وتعديلتهما،

وعلى �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )9( ل�صنة 2004 ب�صاأن مركز دبي �ملايل �لعاملي وتعديلته،

وعلى �لقانون رقم )17( ل�صنة 2005 باإن�صاء هيئة �لطرق و�ملو��صلت وتعديلته،
وعلى �لقانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية،

دبي  �إمارة  يف  �لقت�صادية  �لأن�صطة  ُمز�ولة  تنظيم  ب�صاأن   2011 ل�صنة   )13( رقم  �لقانون  وعلى 
وتعديلته،

وعلى �لقانون رقم )23( ل�صنة 2015 ب�صاأن �لت�صرف يف �ملركبات �ملحجوزة يف �إمارة دبي،
وعلى �ملر�صوم رقم )22( ل�صنة 2009 ب�صاأن مناطق �لتطوير �خلا�صة يف �إمارة دبي،

وعلى �ملر�صوم رقم )29( ل�صنة 2015 ب�صاأن حجز �ملركبات يف �إمارة دبي،
وعلى �لنظام رقم )4( ل�صنة 2008 ب�صاأن ��صتعمال وترخي�س �لدر�جات �لنارية �لرتفيهية يف �إمارة 

دبي وتعديلته،
�لطرق  بهيئة  �لرتخي�س  موؤ�ص�صة  باإن�صاء   2008 ل�صنة   )8( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 

و�ملو��صلت،
وعلى �لت�صريعات �ملُن�ِصئة و�ملُنّظمة للمناطق �حلرة يف �إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقر�ر، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
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يدل �صياق �لن�س على غري ذلك:
�لإمارة  : �إمارة دبي.

�لهيئة  : هيئة �لطرق و�ملو��صلت.
�لبلدية  : بلدية دبي.

�ملدير �لعام  : مدير عام �لهيئة ورئي�س جمل�س �ملديرين. 
�ملوؤ�ص�صة  : موؤ�ص�صة �لرتخي�س بالهيئة.

ة قانونًا مبنح �لرت�خي�س �لتجارية يف �لإمارة. �صلطة �لرتخي�س  : �جلهة �ملُخت�صّ
كات �حرت�ق د�خلي، ذ�ت عجلتني فاأكرث، ُم�صّممة  �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية  : مركبة ُمزّودة مُبحرِّ
و�ل�صخرّية،  و�لطينّية  �لرملّية  �لوِعرة  �لت�صاري�س  يف  لل�صتعمال 

لغايات ترفيهّية.
�ملوؤ�ص�صة  من  لها  �ملُ�صّرح  �لرتخي�س،  �صلطة  من  �ملُرّخ�صة  �ملُن�صاأة   : مكتب �لتاأجري  

بتاأجري �لدر�جات �لنارية �لرتفيهية يف �لإمارة.
�ملوؤ�ص�صة  من  لها  �ملُ�صّرح  �لرتخي�س،  �صلطة  من  �ملُرّخ�صة  �ملُن�صاأة   : ل �حللبة �لرتفيهية    ُم�صغِّ
�لدر�جة  قيادة  على  و�لإ�صر�ف  �لرتفيهية  �حللبة  وت�صغيل  باإد�رة 

�لنارية �لرتفيهية فيها.
�لنارية  �لدر�جات  ل�صتخد�م  �صة  ُم�صّ �لأبعاد،  حُمّددة  �صاحة   :  �حللبة �لرتفيهية  
�لرتفيهية، يتم حتديد موقعها من �ملوؤ�ص�صة بالتن�صيق مع �لبلدية وفقًا 

لأنظمة �لتخطيط �ملُعتمدة لديها يف هذ� �ل�صاأن.
�لت�صريح  : �لوثيقة �ل�صادرة عن �ملوؤ�ص�صة، �لتي تت�صمن ُمو�فقتها على قيام مكتب 
ل �حللبة �لرتفيهية مُبز�ولة ن�صاطه يف �لإمارة، وذلك  �لتاأجري �أو ُم�صغِّ
�لقر�ر  هذ�  مبوجب  �ملُحّددة  و�ملُتطّلبات  �ل�صرت�طات  ��صتيفاء  بعد 

و�لت�صريعات �ل�صارية يف �لإمارة.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطّبق �أحكام هذ� �لقر�ر يف كافة �أنحاء �لإمارة، مبا يف ذلك مناطق �لتطوير �خلا�صة، و�ملناطق 
�حلرة، مبا فيها مركز دبي �ملايل �لعاملي.
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اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة
املادة )3(

لغايات هذ� �لقر�ر، تتولى �ملوؤ�ص�صة �ملهام و�ل�صلحيات �لتالية:
ترخي�س �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية وت�صجيلها.   -1

�ملعنّية يف  بالتن�صيق مع �جلهات  �لرتفيهية  ل �حللبة  وُم�صغِّ �لتاأجري  ملكتب  �لت�صريح  �إ�صد�ر    -2
�لإمارة.

�إ�صد�ر �ملو�فقات �للزمة لإن�صاء �حللبات �لرتفيهية �أو �إقامة �لفعاليات �ملُتعّلقة بالدر�جات    -3
�لنارية �لرتفيهية بالتن�صيق مع �جلهات �ملعنّية يف �لإمارة.

زيادة �لوعي حول �ل�صتخد�م �لآمن و�ل�صليم للدر�جات �لنارية �لرتفيهية.   -4
�لرقابة و�لتفتي�س على �ملُخاطبني باأحكام هذ� �لقر�ر، و�لتحقق من مدى �لتز�مهم باأحكامه،    -5

و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �للزمة بحق �ملُخالفني.
�أي مهام �أو �صلحيات �أخرى تكون لزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر.   -6

حظر قيادة الدراجة النارية الرتفيهية
املادة )4(

ُيحظر على �أي �صخ�س قيادة �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية يف �لأحياء �ل�صكنية �أو على �لطرق �ملُعّبدة 
يف �لإمارة �أو �أي منطقة حتظر �لهيئة �أو �جلهات �حلكومية �ملعنّية قيادتها فيها.

�شروط قيادة الدراجة النارية الرتفيهية
املادة )٥(
ُي�شرتط فيمن يقود الدراجة النارية الرتفيهية ما يلي:

�أل يقل �صنه عن )16( �صتة ع�صر �صنة ميلدية، ويجوز ملن هم دون هذ� �ل�صن قيادتها حتت    -1
منا�صبة  �لرتفيهية  �لنارية  �لدر�جة  تكون  �أن  �صريطة  �أمورهم،  �أولياء  وم�صوؤولية  �إ�صر�ف 

ل�صتخد�م هذه �لفئة.
�أن يكون لئقًا �صّحيًا لقيادة �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -2

�أن يكون ُمِلّمًا بقو�عد ت�صغيل وقيادة �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -3
�صة لقيادة �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية، مبا يف ذلك �خلوذة �لو�قية  �أن يرتدي �مللب�س �ملُخ�صّ   -4

من �ل�صدمات.
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لهذ�  �لتنفيذية  �للئحة  دها  حُتدِّ �لتي  و�ل�صلمة  �لأمن  وُمتطّلبات  با�صرت�طات  يلتزم  �أن    -5
�لقر�ر.

دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار. اأي �شروط اأخرى ُتدِّ   -6

�شروط ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية
املادة )6(

اأ-  ُي�شرتط لرتخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية العائدة لالأفراد ما يلي:
�أل يقل �صن طالب �لرتخي�س عن )21( �إحدى وع�صرين �صنة ميلدية.   -1

�ل�صلحية  �إثبات هذه  ويتم  لل�صتعمال،  �لرتفيهية �صاحلة  �لنارية  �لدر�جة  تكون  �أن    -2
مبوجب تقرير فح�س فّني �صادر عن �ملوؤ�ص�صة.

�أن يكون طالب �لرتخي�س مالكًا للدر�جة �لنارية �لرتفيهية �أو حائزً� لها حيازة م�صروعة.    -3
�أن يتم �صد�د �لر�صم �ملُقّرر على ترخي�س �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -4

دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار. اأي �شروط اأخرى ُتدِّ   -5
ُي�شرتط لرتخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية العائدة ملكتب التاأجري ما يلي: ب-  

�مللكية  هذه  �إثبات  ويتم  �لتاأجري،  ملكتب  مملوكة  �لرتفيهية  �لنارية  �لدر�جة  تكون  �أن    -1
مبوجب �ملُ�صتند�ت �لر�صمّية. 

�أن يكون �لت�صريح �ل�صادر ملكتب �لتاأجري �صاري �ملفعول.    -2
�ل�صلحية  �إثبات هذه  ويتم  لل�صتعمال،  �لرتفيهية �صاحلة  �لنارية  �لدر�جة  تكون  �أن    -3

مبوجب تقرير فح�س فّني �صادر عن �ملوؤ�ص�صة.
تاأمني �صاملة  ُموؤّمن عليهم مبوجب وثيقة  وُرّكابها  �لنارية �لرتفيهية  �أن تكون �لدر�جة    -4

�صارية �ملفعول، �صادرة عن �إحدى �صركات �لتاأمني، �صد �حلو�دث و�مل�صوؤولية �ملدنّية.
�أن يتم �صد�د �لر�صم �ملُقّرر على ترخي�س �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -5

دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار. اأي �شروط اأخرى ُتدِّ   -6

الت�شجيل والرتخي�ص
املادة )٧(

يتم ت�صجيل وترخي�س �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية لدى �ملوؤ�ص�صة. �أ-   
تكون مدة �صلحية ترخي�س �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية �ململوكة ملكتب �لتاأجري �صنة و�حدة،  ب-  
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للموؤ�ص�صة خلل )30(  �لتاأجري  مكتب  مه  ُيقدِّ على طلب  بناًء  مُماثلة  ملُدد  ويجوز جتديدها 
ثلثني يومًا على �لأقل قبل تاريخ �نتهاء ترخي�س �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.

�لرتفيهية  �لنارية  �لدر�جة  ترخي�س  �صلحية  ُمّدة  �لقر�ر  لهذ�  �لتنفيذية  �للئحة  د  حُتدِّ ج-  
�ململوكة للأفر�د.

�شروط واإجراءات اإ�شدار الت�شريح وُمّدته
املادة )٨(

�لتي  و�لإجر�ء�ت  لل�صرت�طات  وفقًا  �ملعنّية،  �جلهات  مع  بالتن�صيق  �لت�صريح  �إ�صد�ر  يتم  �أ-  
دها �للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقر�ر. حُتدِّ

تكون ُمّدة �لت�صريح �صنة و�حدة، ويجوز جتديد �لت�صريح ملُّدة مُماثلة بناًء على طلب مكتب  ب-  
�نتهاء  تاريخ  قبل  �لأقل  على  يومًا  ثلثني   )30( خلل  �لرتفيهية  �حللبة  ل  ُم�صغِّ �أو  �لتاأجري 

�لت�صريح.

احللبات الرتفيهية والفعاليات
املادة )٩(

ُيحظر تخ�صي�س �أي موقع كحلبة ترفيهية �أو �إقامة �أي فعالية تتعلق بالدر�جات �لنارية �لرتفيهية يف 
�لإمارة قبل �حل�صول على مو�فقة �ملوؤ�ص�صة �ملُ�صبقة على ذلك، ويتم �إ�صد�ر هذه �ملو�فقة بالتن�صيق 
دها �للئحة �لتنفيذية لهذ�  مع �جلهات �ملعنّية يف �لإمارة، وفقًا لل�صرت�طات و�لإجر�ء�ت �لتي حُتدِّ

�لقر�ر.

التزامات مكتب التاأجري
املادة )10(

على مكتب �لتاأجري �للتز�م مبا يلي:
�لنارية  �لدر�جات  ُم�صتاأجري  و�أعمار  وجن�صيات  �أ�صماء  فيه  ُتدّون  خا�س،  �صجل  �إعد�د    -1

�لرتفيهية، وتاريخ ووقت �ل�صتئجار وُمّدته، و�أي بيانات �أخرى ترى �ملوؤ�ص�صة �أهمية تدوينها.
�لحتفاظ ب�صورة عن ترخي�س ووثائق ملكية �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية، و�أي وثائق �أخرى    -2

دها �ملوؤ�ص�صة، و�إبر�زها عند �لطلب. حُتدِّ
تزويد ُم�صتاأجر �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية بدليل تعريفي يت�صّمن �إجر�ء�ت �ل�صلمة �لعامة    -3
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قبل ِقيادتها.
�لأوقات �ملُحّددة من قبل �ملوؤ�ص�صة لتاأجري وقيادة �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -4

ال�شروط املُعتمدة من اجلهات املعنّية يف الإمارة لتخزين وقود الدراجة النارية الرتفيهية.   -5
عدم تاأجري �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية لأي �صخ�س غري لئق �صحيًا، �أو يقل �صنه عن )16(    -6

�صتة ع�صر �صنة ميلدية �إل مبو�فقة ويل �أمره وحتت �إ�صر�فه.
�ملوؤ�ص�صة  مو�فقة  على  �حل�صول  بعد  �إل  للغري  عائدة  ترفيهية  نارية  در�جة  �أي  تاأجري  عدم    -7

�ملُ�صبقة على ذلك.
تزويد �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية بالوقود يف �لأماكن �ملُ�صّرح بها من �ملوؤ�ص�صة.   -8

توفري �ملُِعّد�ت �للزمة للإطفاء و�لإ�صعافات �لأّولية.   -9
�للتز�م مبتطلبات �ل�صحة و�لبيئة عند �إجر�ء �ل�صيانة للدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -10

�لعدد �مل�صرح به لركاب �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -11
�لرتفيهية  �لنارية  �لدر�جات  بتاأجري  ة  �لأ�صعار �خلا�صّ قائمة  تت�صّمن  �إر�صاِدّية  لوحة  �إعد�د    -12

بجميع ِفئاِتها.
عدم �ل�صماح با�صتخد�م در�جة نارية ترفيهية غري ُم�صّجلة.   -13

�إبلغ �جِلهات �ملعنّية مبا فيها �صرطة دبي فور وقوع �أي حادث للدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -14
التحّقق من ا�شتيفاء ُم�شتاأِجر الدراجة النارية الرتفيهية لل�شروط املن�شو�ص عليها يف املادة    -15

)5( من هذ� �لقر�ر.
عدم تاأجري �أي در�جة نارية ترفيهية ل تتوّفر فيها ��صرت�طات �لأمن و�ل�صلمة �لعامة �لتي    -16

دها �ملوؤ�ص�صة. حُتدِّ
دها �للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقر�ر. �أي �لتز�مات �أخرى حُتدِّ   -17

ل احللبة الرتفيهية التزامات ُم�شغِّ
املادة )11(

ل �حللبة �لرتفيهية �للتز�م مبا يلي: على ُم�صغِّ
�أن تكون �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية �ملُ�صتخدمة د�خل �حللبة �لرتفيهية ُمرّخ�صة.  -1

�أن يكون م�صار ��صتخد�م �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية د�خل �حللبة �لرتفيهية يف �جتاه و�حد.   -2
��صتخد�م حو�جز �ل�صلمة على جانبي �مل�صار، على �أل تكون هذه �حلو�جز حاجبة للروؤية،    -3

و�أن تكون عالية ب�صكٍل كاف ملنع جتاوز �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.
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�حلد  �إلى  �لنحد�ر  �صديدة  �لرتفيهية  �حللبة  د�خل  �ملوجودة  �ل�صِطناعّية  �لتلل  تكون  �أل    -4
�لذي ُي�صّكل خطورة على قائد �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.

ل خطورة على  �أل تكون �ملُنعطفات د�خل م�صار �حللبة �لرتفيهية حاّدة �إلى �ملدى �لذي ُي�صكِّ   -5
قائد �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.

�لدر�جة  ملُ�صتخدمي  �للزمة  �لأّولّية  و�لإ�صعافات  و�ل�صلمة  �لِوقاية  وُمِعّد�ت  �أجهزة  توفري    -6
�لنارية �لرتفيهية، وفقًا لل�صو�بط و�ملعايري �ملُعتمدة لدى �ملوؤ�ص�صة يف هذ� �ل�صاأن.

لدى  �ملُعتمدة  و�ملعايري  لل�صو�بط  وفقًا  �لرتفيهية،  �حللبة  ملُر�قبة  ُموؤّهلني  �أ�صخا�س  تعيني    -7
�ملوؤ�ص�صة يف هذ� �ل�صاأن.

�لرتفيهية  �لنارية  �لدر�جة  ك  حُمرِّ و�ِصَعة  ل�صتخد�ماتها،  وفقًا  �لرتفيهية  �حللبة  ت�صنيف    -8
�ملُ�صتخدمة د�خلها، و�أعمار ُم�صتخدميها، وِجن�صهم.

تزويد �حللبة �لرتفيهية باللوحات و�لعلمات �لإر�صادية و�لتحذيرية �للزمة.   -9
ر على �أمن و�صلمة قاِئد �لدر�جة �لنارية  عدم �إجر�ء �أي تغيري يف �حللبة �لرتفيهية قد ُيوؤثِّ   -10

�لرتفيهية �إل بعد �حل�صول على مو�فقة �ملوؤ�ص�صة �ملُ�صبقة على ذلك.
حتديد �أبعاد وم�صار�ت �حللبة �لرتفيهية وو�صع حو�جز �ل�صلمة �للزمة.   -11

�إخطار �جلهات �ملعنّية مبا فيها �صرطة دبي يف حال وقوع �أي حادث د�خل �حللبة �لرتفيهية    -12
ينُجم عنه �إ�صابات ج�صدية.

ُمر�عاة �ل�صرت�طات �ملُعتمدة لدى �لبلدية ب�صاأن �لبيئة �لطبيعية و�حلياة �لفطرية يف �لإمارة.    -13
و�صع ُمّطط على مد�خل �حللبة �لرتفيهية.   -14

�أو �صوت  �أي تعديلت على �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية لأغر��س زيادة �ُصرعتها  عدم �إجر�ء    -15
كها، �أو على �ملُو��صفات �ملُحّددة من �ملوؤ�ص�صة. حُمرِّ

دها �للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقر�ر. �أي �لتز�مات �أخرى حُتدِّ   -16

التزامات ُمنّظمي الفعاليات
املادة )12(

�لنارية  بالدر�جات  �ملُتعّلقة  �لفعاليات  ُمنّظمي  �لتز�مات  �لقر�ر  لهذ�  �لتنفيذية  �للئحة  د  حُتدِّ
�لرتفيهية.
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الر�شوم
املادة )13(

�ملن�صو�س عليها يف �جلدول رقم )1(  وتقدمي �خلدمات  �لت�صاريح  �إ�صد�ر  �لهيئة نظري  ت�صتويف 
�ملُلحق بهذ� �لقر�ر �لر�صوم �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها.

املُخالفات واجلزاءات الإدارية
املادة )14(

�أّيًا من  �أ�صد ين�س عليها �أي قر�ر �آخر، ُيعاقب ُكل من يرتكب  مع عدم �لإخلل باأي عقوبة  �أ-  
�لأفعال �ملن�صو�س عليها يف �جلدول رقم )2( �ملُلحق بهذ� �لقر�ر بالغر�مة �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ 

منها.
ُت�صاعف قيمة �لغر�مة �ملُبّينة يف �جلدول �ملُ�صار �إليه يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة يف حال  ب-  
ُمعاودة �رتكاب �ملُخالفة ذ�تها خلل �صنة و�حدة من تاريخ �رتكاب �ملُخالفة �ل�صاِبقة لها، ومبا 

ل يزيد على )30.000( ثلثني �ألف درهم.
يجوز للموؤ�ص�صة بالإ�صافة �إلى عقوبة �لغر�مة �ملُ�صار �إليها يف �لفقرة )�أ( هذه �ملادة وبالتن�صيق  ج-  
مع �جلهات �حلكومية �ملعنّية يف �لإمارة �تخاذ و�حد �أو �أكرث من �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لتالية 

بحق �ملُخالف:
الإيقاف عن مزاولة ن�شاط تاأجري الدراجات النارية الرتفيهية ملُّدة ل تزيد على )6(    -1

�صتة �أ�صهر.
�إلغاء �لت�صريح.   -2

�إلغاء ترخي�س �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.   -3
حجز �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية بالتن�صيق مع �جلهات �ملعنّية.   -4

غلق �حللبة �لرتفيهية.   -5
وقف �لفعالية.   -6

ال�شبطية الق�شائية
املـادة )1٥(

هذ�  لأحكام  باملُخالفة  ُترتكب  �لتي  �لأفعال  �صبط  يف  دبي  �صرطة  ب�صلحية  �لإخلل  عدم  مع 
�لقر�ر و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه، تكون ملوظفي �لهيئة �لذين ي�صدر بت�صميتهم قر�ر من �ملدير 
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�لعام، �صفة ماأموري �ل�صبط �لق�صائي يف �إثبات �لأفعال �لتي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذ� �لقر�ر 
و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه، ويكون لهم يف �صبيل ذلك حترير حما�صر �ل�صبط �للزمة و�ل�صتعانة 

باأفر�د �ل�صرطة عند �لقت�صاء.

التظلم
املادة )16(

يجوز لكل ذي م�صلحة �لتظلم خّطيًا لدى �ملدير �لعام من �لقر�ر�ت و�لإجر�ء�ت و�لتد�بري �ملُّتخذة 
بحقه وفقًا لأحكام هذ� �لقر�ر و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه، خلل )30( ثلثني يومًا من تاريخ 
�إخطاره بالقر�ر �أو �لإجر�ء �أو �لتدبري �ملُتظّلم منه، ويتم �لبت يف هذ� �لتظلم خلل )30( ثلثني 
ُي�صّكلها �ملدير �لعام لهذه �لغاية، ويكون �لقر�ر �ل�صادر يف  يومًا من تاريخ تقدميه من ِقَبل جلنة 

هذ� �لتظلم ِنهائيًا.

توفيق الأو�شاع
املادة )1٧(

�لرتفيهية  �حللبة  ل  وُم�صغِّ �لتاأجري،  ومكتب  لها،  �حلائز  �أو  �لرتفيهية  �لنارية  �لدر�جة  مالك  على 
�مل�صمولني باأحكام هذ� �لقر�ر توفيق �أو�صاِعِهم مبا يّتفق و�أحكاِمه خلل )6( �صتة �أ�صهر من تاريخ 

�لعمل به.

اأيلولة الر�شوم والغرامات
املادة )1٨(

توؤول ح�صيلة �لر�صوم و�لغر�مات �لتي يتم ��صتيفاوؤها مبوجب هذ� �لقر�ر حل�صاب �خلز�نة �لعامة 
حلكومة دبي.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )1٩(

ُي�صدر �ملدير �لعام �للئحة �لتنفيذية و�لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر.
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الإلغاءات
املادة )20(

ُيلغى �لنظام رقم )4( ل�صنة 2008 �ملُ�صار �إليه، كما ُيلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �آخر �إلى �ملدى  �أ-  
�لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

ي�صتمر �لعمل باللو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجب �لنظام رقم )4( ل�صنة 2008 �ملُ�صار �إليه  ب-  
�إلى �ملدى �لذي ل تتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر، وذلك �إلى حني �صدور �للو�ئح و�لقر�ر�ت 

ل حمّلها. �لتي حَتِ

الن�شر وال�شريان
املادة )21(

ُين�صر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد الر�شوم اخلا�شة برتخي�ص وتنظيم ا�شتعمال الدراجات النارية الرتفيهية

مقدار الر�شم )بالدرهم( بيان الر�شم م

1000

500

100

150

100

1000 درهم عن كل �أ�صبوع وبحد �أق�صى 

)4( �أربعة �أ�صابيع يف �ل�صنة �لو�حدة.

ولغايات ��صتيفاء هذ� �لر�صم ُيعترب جزء 

�لأ�صبوع �أ�صبوعًا كامًل

�إ�صد�ر �أو جتديد �لت�صريح ملكتب �لتاأجري.

ل �حللبة �لرتفيهية. �إ�صد�ر �أو جتديد �لت�صريح ملُ�صغِّ

�إ�صد�ر بدل فاقد �أو تالف للت�صريح.

ترخي�س �أو جتديد ترخي�س �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية.

�لفح�س �لفّني للدر�جة �لنارية �لرتفيهية.

�لنارية  بالدر�جات  تتعلق  ُموؤّقتة  لفعالية  �ملو�فقة  �إ�صد�ر 

�لرتفيهية.

1

2

3

4

5

6
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جدول رقم )2(
بتحديد املخالفات والغرامات

مقدار الر�شم )بالدرهم( بيان الر�شم م

5000

5000

2000

500 درهم

عن كل �صهر تاأخري ومبا ل يزيد على 

5000 درهم، ولغايات ��صتيفاء هذه 

�لغر�مة ُيعترب جزء �ل�صهر �صهرً� كامًل

2000

500

500

500

1000

بدون  الرتفيهية  النارية  الدراجات  تاأجري  ن�شاط  مزاولة 

ت�صريح.

ت�صغيل حلبة ترفيهية بدون ت�صريح.

دون  �لرتفيهية  �لنارية  بالدر�جات  ُمتعّلقة  فعالية  تنظيم 

�حل�صول على مو�فقة �ملوؤ�ص�صة.

النارية  الدراجات  تاأجري  ن�شاط  مبزاولة  ال�شتمرار 

�لرتفيهية بعد �نتهاء ُمّدة �لت�صريح.

عدم �للتز�م با�صرت�طات وُمتطّلبات �لت�صريح.

�ل�صكنية  �لأحياء  يف  �لرتفيهية  �لنارية  �لدر�جة  قيادة 

�أو  �لهيئة  �أي منطقة حتظر  �أو يف  �ملُعّبدة  �لُطُرق  �أو على 

�جلهات �حلكومية �ملعنّية قيادتها فيها.

فيها  تتوفر  ل  ترفيهية  نارية  در�جة  تاأجري  �أو  قيادة 

قبل  من  �ملُحّددة  و�لبيئة  و�ل�صلمة  �لأمن  ��صرت�طات 

�ملوؤ�ص�صة.

�لدر�جة  قيادة  �أثناء  �صة  �ملُخ�صّ �مللب�س  �رتد�ء  عدم 

�لنارية �لرتفيهية.

تاأجري دراجة نارية ترفيهية ل�شخ�ص ل تتوفر فيه ال�شروط 

�ملن�صو�س عليها يف هذ� �لقر�ر �أو لئحته �لتنفيذية.

1

2

3

4
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500

500 درهم

عن كل در�جة نارية ترفيهية

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

ُمنتِهية  �أو  ُمرّخ�صة،  غري  ترفيهية  نارية  در�جة  قيادة 

�لرتخي�س �أو ل حتمل لوحة �أرقام.

�لنارية  �لدر�جة  بالتاأمني على  �لتاأجري  قيام مكتب  عدم 

دون  �لتاأمني  �نتهاء  �أو  وركابها  له  �ململوكة  �لرتفيهية 

جتديده.

�إجر�ء �أي تعديلت على �لدر�جة �لنارية �لرتفيهية بهدف 

زيادة �صرعتها �أو رفع �صوت حُمّركها �أو تعديل �ملُو��صفات 

�ملُحّددة من �ملوؤ�ص�صة.

عدم �إخطار �جلهات �ملعنّية يف حال وقوع �أي حادث د�خل 

�حللبة �لرتفيهية ينجم عنه �إ�صابات ج�صدية.

عدم توفري �أجهزة وُمِعّد�ت �لوقاية و�ل�صلمة و�لإ�صعافات 

�لرتفيهية  �لنارية  �لدر�جة  ملُ�صتخدمي  �للزمة  �لأّولية 

د�خل �حللبة �لرتفيهية.

لدى  املُعتمدة  بال�شروط  التاأجري  مكتب  التزام  عدم 

�جلهات �ملعنّية يف �لإمارة لتخزين وقود �لدر�جة �لنارية 

�لرتفيهية.

�لنارية  �لدر�جة  بتزويد  �لتاأجري  مكتب  �لتز�م  عدم 

�لرتفيهية بالوقود يف �لأماكن �ملُ�صّرح بها من �ملوؤ�ص�صة.

�لتاأجري بتاأجري در�جة نارية ترفيهية عائدة  قيام مكتب 

على  �ملُ�صبقة  �ملوؤ�ص�صة  مو�فقة  على  �حل�صول  دون  للغري 

ذلك.

عدم �للتز�م بالقر�ر�ت و�لتعليمات �ل�صادرة عن �لهيئة 

�ملُتعّلقة بالدر�جات �لنارية �لرتفيهية.
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٩( ل�شنة 201٧
باعتماد

الهيكل التنظيمي لدائرة املالية
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )5( ل�صنة 1995 باإن�صاء د�ئرة �ملالية،
وعلى �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية حلكومة دبي رقم )27( ل�صنة 2006 وتعديلته،
وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )8( ل�صنة 2012 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي �لعام لد�ئرة �ملالية،

�لتنظيمية  �لهياكل  �عتماد  منهجية  ب�صاأن   2012 ل�صنة   )19( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
للجهات �حلكومية يف �إمارة دبي وتعديلته،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )40( ل�صنة 2014 با�صتحد�ث �إد�رة �خلدمات �ملالية �لذكّية يف 
قطاع �حل�صابات �ملركزية بد�ئرة �ملالية،

قررنا ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي

املادة )1(
ُيعتمد �لهيكل �لتنظيمي لد�ئرة �ملالية �ملُلحق بهذ� �لقر�ر.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )2(

ُي�صدر مدير عام د�ئرة �ملالية �لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك �عتماد 
مهام �لوحد�ت �لتنظيمية �مل�صمولة بالهيكل �لتنظيمي �ملُعتمد مبوجب �أحكامه.
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الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )8( ل�صنة 2012 وقر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )40( ل�صنة 2014 
�ملُ�صار �إليهما، كما ُيلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

ال�شريان والن�شر
املادة )4(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )20( ل�شنة 201٧
بتعديل بع�ص اأحكام قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥0( ل�شنة 2016

ب�شاأن
تنظيم الأ�شواق التابعة لبلدية دبي

__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )50( ل�صنة 2016 ب�صاأن تنظيم �لأ�صو�ق �لتابعة لبلدية دبي،

قررنا ما يلي: 
تعديل قيمة ر�شم خدمة

املادة )1(
ُتعّدل قيمة �لر�صم �ملُقّرر خلدمة »�إيجار م�صاحة يف �صوق �ملو��صي« �ملن�صو�س عليها يف �لبند رقم 
)12( من �جلدول رقم )1( بتحديد �لر�صوم �خلا�صة بالأ�صو�ق �لتابعة لبلدية دبي، �ملُلحق بقر�ر 

�ملجل�س �لتنفيذي رقم )50( ل�صنة 2016 �ملُ�صار �إليه، لُت�صبح على �لنحو �لتايل:

�إيجار م�صاحة يف �صوق �ملو��صي:

250 درهم للمرت �ملُرّبع يف �ل�صنة. - بيع �ملو��صي. 

25 درهم للمرت �ملُرّبع يف �ل�صنة. - تخزين وفرز �لأعلف. 
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )21( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي ملركز دبي للأمن القت�شادي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )4( ل�صنة 2016 ب�صاأن مركز دبي للأمن �لقت�صادي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ في�شل يو�شف �شليطني، ُمديرً� تنفيذيًا ملركز دبي للأمن �لقت�صادي.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )22( ل�شنة 201٧
بنقل وتعيني مدير تنفيذي لقطاع الدعم املُوؤ�ّش�شي 

بدائرة ال�شوؤون الإ�شلمية والعمل اخلريي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2011 ب�صاأن د�ئرة �ل�صوؤون �لإ�صلمية و�لعمل �خلريي،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�ل�صوؤون  لد�ئرة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2015 ل�صنة   )15( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
�لإ�صلمية و�لعمل �خلريي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُينقل ال�شّيد/ بطي عبداهلل حممد اجلمريي، من ديو�ن �صمو حاكم دبي، وُيعنّي ُمديرً� تنفيذيًا 
لقطاع �لدعم �ملوؤ�ص�صي بد�ئرة �ل�صوؤون �لإ�صلمية و�لعمل �خلريي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا 

لأحكام �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 �ملُ�صار �إليه و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )23( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع الكاتب العدل والت�شوية والتنفيذ يف حماكم دبي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )6( ل�صنة 2005 ب�صاأن تنظيم حماكم دبي وتعديلته،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )35( ل�صنة 2016 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي ملحاكم دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
�لعدل  �لكاتب  لقطاع  تنفيذيًا  ُمديرً�  احلو�شني،  عبداهلل  اأحمد  علي  اإبراهيم  ال�شّيد/  ُيعنّي 
و�لت�صوية و�لتنفيذ يف حماكم دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( ل�صنة 

2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )24( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع اإدارة الدعاوى يف حماكم دبي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )6( ل�صنة 2005 ب�صاأن تنظيم حماكم دبي وتعديلته،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )35( ل�صنة 2016 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي ملحاكم دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(

�لدعاوى يف  �إد�رة  لقطاع  تنفيذيًا  ُمديرً�  العبيديل،  اأحمد يو�شف �شالح  ال�شّيد/ حممد  ُيعنّي 
حماكم دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 �ملُ�صار �إليه، 

و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٥( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع الدعم املُوؤ�ّش�شي والت�شال يف حماكم دبي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )6( ل�صنة 2005 ب�صاأن تنظيم حماكم دبي وتعديلته،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )35( ل�صنة 2016 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي ملحاكم دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
�ملُوؤ�ّص�صي  �لدعم  لقطاع  تنفيذيًا  ُمديرً�  اأهلي،  ال�شّيد/ عبدالرحيم ح�شني عبدالرحيم  ُيعنّي 
و�لت�صال يف حماكم دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 

�ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )26( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي جلهاز الرقابة املدر�شية يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية 
يف دبي

__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )30( ل�صنة 2006 باإن�صاء هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�ملعرفة  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )54( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُتعنّي ال�شّيدة/ فاطمة اإبراهيم عبداهلل بالرهيف، ُمديرً� تنفيذيًا جلهاز �لرقابة �ملدر�صية يف 
هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي، وُتنح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( 

ل�صنة 2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٧( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي ملُوؤ�ّش�شة مدار�ص را�شد ولطيفة 
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي

__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )30( ل�صنة 2006 باإن�صاء هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�ملعرفة  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )54( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ر��صد  مد�ر�س  ملُوؤ�ّص�صة  تنفيذيًا  ُمديرً�  املري،  �شقر  خليفة  حممد  عبدال�شلم  ال�شّيد/  ُيعنّي 
ولطيفة يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون 

رقم )2( ل�صنة 2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٨( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي للمعهد الوطني للتعليم املِهني 
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي

__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )30( ل�صنة 2006 باإن�صاء هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�ملعرفة  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )54( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي الدكتور/ ناجي حممد علي اأحمد املهدي، ُمديرً� تنفيذيًا للمعهد �لوطني للتعليم �مِلهني يف 
هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( 

ل�صنة 2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٩( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع �شيا�شات املعرفة والتنمية الب�شرية 
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي

__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )30( ل�صنة 2006 باإن�صاء هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�ملعرفة  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )54( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُتعنّي ال�شّيدة/ اأمل حممد �شيف حممد باحل�شا، ُمديرً� تنفيذيًا لقطاع �صيا�صات �ملعرفة و�لتنمية 
�لب�صرية يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي، وُتنح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون 

رقم )2( ل�صنة 2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )30( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع الت�شاريح واللتزام 
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي

__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )30( ل�صنة 2006 باإن�صاء هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�ملعرفة  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )54( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ حممد اأحمد حممد دروي�ص، ُمديرً� تنفيذيًا لقطاع �لت�صاريح و�للتز�م يف هيئة 
�ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( ل�صنة 

2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )31( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع ال�شرتاتيجّية والتخطيط 
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي

__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )30( ل�صنة 2006 باإن�صاء هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�ملعرفة  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )54( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي الدكتور/ وايف داوود مو�شى جعفر علي، ُمديرً� تنفيذيًا لقطاع �ل�صرت�تيجّية و�لتخطيط يف 
هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( 

ل�صنة 2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )32( ل�شنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع الدعم املُوؤ�ّش�شي 
يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي

__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )30( ل�صنة 2006 باإن�صاء هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�ملعرفة  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�صنة   )54( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�لتنمية �لب�صرية يف دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ عبدالرحمن ح�شن عبداهلل نا�شر، ُمديرً� تنفيذيًا لقطاع �لدعم �ملُوؤ�ّص�صي يف هيئة 
�ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية يف دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( ل�صنة 

2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )33( ل�شنة 201٧
بتعيني

نائب املُدير التنفيذي لور�شة حكومة دبي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )1( ل�صنة 2008 ب�صاأن �إن�صاء ور�صة حكومة دبي، 

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي، 

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )55( ل�صنة 2016 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي لور�صة حكومة دبي، 

قررنا ما يلي: 
تعيني نائب املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ فهد اأحمد الرئي�شي، نائبًا للُمدير �لتنفيذي لور�صة حكومة دبي، ومُينح درجة ُمدير 

تنفيذي وفقًا لأحكام �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 �ملُ�صار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر �عتبارً� من تاريخ 18 فرب�ير 2017، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )4٥( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

قبول ا�شتقالة ُمدير تنفيذي
__________

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

بعد �لطلع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )4( ل�صنة 2011 ب�صاأن موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد للإ�صكان،

وعلى �لقانون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية للُمديرين �لتنفيذيني يف حكومة 
دبي،

�صات �ملُديرين �لتنفيذيني  وعلى �لقر�ر رقم )1( ل�صنة 2015 ب�صاأن رو�تب وعلو�ت وبدلت وُم�صّ
يف حكومة دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )40( ل�صنة 2007 بتعيني م�صاعد للمدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد 
بن ر��صد للإ�صكان،

قررنا ما يلي:
قبول ا�شتقالة املدير التنفيذي

املادة )1(
�لإ�صكان  لقطاع  �لتنفيذي  �ملُدير  ُم�صاعد  ُبرهان عبدالرحمن احلباي،  ال�شيد/  ��صتقالة  ُتقبل 

مُبوؤ�ّص�صة حممد بن ر��صد للإ�صكان، وذلك �عتبارً� من تاريخ 24 فرب�ير 2017.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف �جلريدة �لر�صمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �صُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

      
�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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