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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني

قانون رقم )13( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ُم�شّمى »اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص   -
ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي«.

مرا�سيم
مر�شوم رقم )21( ل�شنة 2017 باعتماد منهجية اإحالة موظفي حكومة دبي اإلى التقاعد.  -
مر�شوم رقم )22( ل�شنة 2017 بتعيني رئي�ص جمل�ص اإدارة ملتقى زايد بن حممد العائلي.  -

مر�شوم رقم )23( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�ص اأمناء املعهد الدويل للت�شامح.  -
مر�شوم رقم )24( ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة دبي العقارية.  -

الت�شالت  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص  ت�شكيل  باإعادة   2017 ل�شنة   )25( رقم  مر�شوم   -
املتخ�ش�شة )نداء(.

مر�شوم رقم )26( ل�شنة 2017 بتعيني مدير عام �شلطة دبي للمجمعات الإبداعية.  -
مر�شوم رقم )27( ل�شنة 2017 بتعيني ع�شو يف جمل�ص اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.  -

مر�شوم رقم )28( ل�شنة 2017 بتعيني الع�شو املنتدب للمعهد الدويل للت�شامح.  -
مر�شوم رقم )29( ل�شنة 2017 برتقية قا�ٍص يف حماكم دبي.  -

مر�شوم رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تطبيق ت�شريعات التخطيط والبناء اخلا�شة ب�شلطة   -
دبي للمجمعات الإبداعية على بع�ص الأرا�شي يف اإمارة دبي.

مر�شوم رقم )31( ل�شنة 2017 برتقية قا�ص يف حماكم مركز دبي املايل العاملي.  -
قرارات

قرار رقم )9( ل�شنة 2017 بتعيني نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة   -
املجتمع.

بن  اإدارة مركز حممد  وا�شتبدال ع�شو يف جمل�ص  بتعيني  ل�شنة 2017  قرار رقم )12(   -
را�شد للف�شاء.
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املجل�ص التنفيذي
قرارات

باملركبات  النقل  اأن�شطة  تنظيم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار   -
وتاأجريها يف اإمارة دبي.

قرار املجل�ص التنفيذي رقم )49( ل�شنة 2017 ب�شاأن �شوابط ال�شتفادة من مبادرة الأمل.  -
قرار املجل�ص التنفيذي رقم )50( ل�شنة 2017 ب�شاأن ا�شتحداث مكتب ال�شوؤون ال�شريبية   -

يف الهيكل التنظيمي لدائرة املالية.
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  نائب  برتقية   2017 ل�شنة   )51( رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار   -

الت�شالت املتخ�ش�شة )نداء(. 
اخلدمات  لقطاع  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�شنة   )52( رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار   -

املوؤ�ش�شية بدائرة املالية.
قرار املجل�ص التنفيذي رقم )54( ل�شنة 2017 بتعيني اأمني عام اللجنة العليا للت�شريعات   -

يف اإمارة دبي.
ت�سريعات اجلهات احلكومية

بلدية دبي
ماأموري  �شفة  دبي  بلدية  يف  موظَفني  منح  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )270( رقم  اإداري  قرار   -

ال�شبط الق�شائي.
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قانون رقم )13( ل�سنة 201٧
ب�ساأن تعديل ُم�سّمى

»اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي«
__________

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن 

الإعاقة يف  الأ�شخا�ص ذوي  ب�شاأن حماية حقوق  ل�شنة 2014  القانون رقم )2(  بعد الطالع على 
اإمارة دبي،

وعلى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )3( ل�شنة 2014 بت�شكيل اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص 
ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي،

ُن�سدر القانون التايل:
تعديل ُم�سّمى اللجنة

املادة )1(
ُيعّدل ُم�شّمى »اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي« لُي�شبح »اللجنة 
ل�شنة  القانون رقم )2(  اأينما ورد يف  اإمارة دبي«، وذلك  الِهَمم يف  اأ�شحاب  العليا حلماية حقوق 
اآخر  حمّلي  ت�شريع  اأي  ويف  اإليهما،  املُ�شار   2014 ل�شنة   )3( رقم  التنفيذي  املجل�ص  وقرار   2014

معمول به يف اإمارة دبي.

الن�سر وال�سريان
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )21( ل�سنة 201٧
باعتماد

منهجية اإحالة موظفي حكومة دبي اإلى التقاعد
__________

حاكم دبي  حممد بن را�سد اآل مكتوم  نحن 

والتاأمينات  املعا�شات  قانون  باإ�شدار   1999 ل�شنة   )7( رقم  الحتادي  القانون  على  الطالع  بعد 
الجتماعية وتعديالته،

وعلى قانون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2009 باإن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2013 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للمديرين العموم يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي، 

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2014 ب�شاأن اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�ص واللجان التابعة حلكومة دبي،

وعلى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )17( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم العمل بني حكومة دبي والهيئة 
العامة للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية، 

نر�سم ما يلي: 
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا املر�شوم، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ص على غري ذلك: 

: اإمارة دبي. الإمارة  
: �شاحب ال�شمو حاكم دبي. احلاكم  



العدد )41٩( - ال�سنة )٥1( -  1 ذو القعدة   143٨هـ - املوافق 24 يوليو  201٧م ٧ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

: حكومة دبي. احلكومة  
: الدوائـر احلكـوميـة، والهيئـات واملوؤ�ش�شـات العامـة، واملجـال�ص وال�شلطات، واأي        اجلهة احلكومية 

                                 جهة حكومية اأخرى تابعة للحكومة.
: دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي. الدائرة  

: كل من ي�شغل من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة اإحدى الوظائف الواردة املوظف  
                                �شمن موازنة اجلهة احلكومية، وي�شمل الذكر والأنثى.

: جلنة درا�شة طلبات الإحالة اإلى التقاعد مبر�شوم من احلاكم املُ�شّكلة مبوجب   اللجنة  
                                 هذا املر�شوم.

اأهداف املر�سوم
املادة )2(

يهدف هذا املر�شوم اإلى ما يلي:
تنظيم عملية اإحالة املوظفني يف حكومة دبي اإلى التقاعد.  -1

حتقيق مبادئ العدالة واملُ�شاواة وتكافوؤ الفر�ص بني املوظفني.  -2
املحافظة على احلقوق التقاعدية للموظفني.  -3

نطاق التطبيق
املادة )3(

ُتطّبق اأحكام هذا املر�شوم على موظفي اجلهات احلكومية يف الإمارة اخلا�شعني لأحكام القانون 
الحتادي رقم )7( ل�شنة 1999 املُ�شار اإليه.

ت�سكيل اللجنة
املادة )4(

من  مبر�شوم  التقاعد  اإلى  الإحالة  طلبات  درا�شة  »جلنة  ُت�شّمى  جلنة  الدائرة  لدى  ُت�شّكل  اأ- 
احلاكم«، وُتوؤّلف على النحو التايل: 

رئي�شًا ممثل عن الدائرة       -1
ع�شوًا ممثل عن دائرة املالية       -2
ع�شوًا ممثل عن الأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي     -3
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ع�شوًا ممثل عن الأمانة العامة للجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي     -4
قبل  من  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليها  املُ�شار  احلكومية  اجلهات  ممثلي  ت�شمية  تتم  ب- 

م�شوؤويل تلك اجلهات.
تختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا لرئي�ص اللجنة، يقوم مقامه يف حال غيابه اأو قيام مانع  جـ- 

لديه يحول بينه وبني مزاولة مهامه مبوجب اأحكام هذا املر�شوم.
حُتّدد اآلية عمل اللجنة، وكيفية عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وتو�شياتها، ومهام رئي�شها  د- 
واأع�شائها، وكافة امل�شائل املُتعّلقة بها وفقًا لأحكام املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 امل�شار 

اإليه والقرارات ال�شادرة مبوجبه.

اإجراءات الإحالة اإلى التقاعد
املادة )٥(

على اجلهة احلكومية التي ترغب باإحالة اأي موظف لديها اإلى التقاعد مبر�شوم من احلاكم،  اأ- 
اأن تقوم باإحالة طلبها اإلى الدائرة وفقًا للنموذج املُعتمد لديها يف هذا ال�شاأن، ُمعّززًا بالأ�شباب 

املوجبة للطلب والبيانات والوثائق الالزمة واأي بيانات اأو وثائق تطلبها اللجنة.
والوثائق  والبيانات  لل�شروط  ا�شتيفائه  من  والتاأكد  الطلب،  مراجعة  بعد  الدائرة  تتولى  ب- 

املطلوبة، اإحالته اإلى اللجنة لتتولى درا�شته لتخاذ ما تراه ُمنا�شبًا ب�شاأنه.
التو�شية  اإحالة  ذلك  يف  مبا  اللجنة،  عن  ال�شادرة  التو�شيات  تنفيذ  ُمتابعة  الدائرة  تتولى  جـ- 
ال�شادرة باملوافقة على اإحالة املوظف اإلى التقاعد اإلى الأمانة العامة للجنة العليا للت�شريعات 

يف اإمارة دبي، لتقوم باإعداد الت�شريع الالزم ب�شاأنه، متهيدًا لرفعه اإلى احلاكم لعتماده.

�سوابط ومعايري الإحالة اإلى التقاعد
املادة )6(

ال�شوابط  احلاكم،  من  مبر�شوم  التقاعد  اإلى  الإحالة  طلبات  درا�شة  عند  اللجنة  ُتراعي  اأ- 
واملعايري التالية: 

الأثر املايل املرُتّتب على الإحالة اإلى التقاعد.   -1
مدى توافق طلب الإحالة اإلى التقاعد مع القانون الحتادي رقم )7( ل�شنة 1999 املُ�شار   -2

اإليه.
مدى احلاجة اإلى التغيري يف بيئة العمل مبا يتالءم مع ال�شرتاتيجيات واخلطط املُعتمدة.  -3
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وجود حالة �شحية اأو اإن�شانية ت�شتدعي اإحالة املوظف اإلى التقاعد.  -4
وجود اإعادة هيكلة لدى جهة عمل املوظف اأو فائ�ص يف مواردها الب�شرية.  -5

مدى وجود بدائل اأخرى عن الإحالة اإلى التقاعد.   -6
اأي �شوابط اأو معايري اأخرى تعتمدها اللجنة يف هذا ال�شاأن.  -7

ُي�شتثنى من تطبيق ال�شوابط واملعايري املُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، احلالة التي  ب- 
يوجد ب�شاأنها اأمر مبا�شر من احلاكم اأو رئي�ص املجل�ص التنفيذي باإحالة املوظف اإلى التقاعد.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )٧(

ُي�شدر مدير عام الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم.

الإلغاءات
املادة )٨(

ُيلغى اأي ن�ص يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا املر�شوم.

الن�سر وال�سريان
املادة )٩(

ُين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )22( ل�سنة 201٧
بتعيني

رئي�ص جمل�ص اإدارة ُملتقى زايد بن حممد العائلي
__________

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم    نحن  

بعد الطالع على القانون رقم )10( ل�شنة 2017 ب�شاأن ُملتقى زايد بن حممد العائلي، 

نر�سم ما يلي:
تعيني رئي�ص جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُملتقى زايد بن حممد  اإدارة  امللكي الأمرية هيا بنت احل�شني، رئي�شًا ملجل�ص  ال�شمو  ُتعنّي �شاحبة 

العائلي.

الن�سر وال�سريان
املادة )2(

ُين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي  

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )23( ل�سنة 201٧
بت�سكيل

جمل�ص اأمناء املعهد الدويل للت�سامح
__________

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن   

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2017 باإن�شاء املعهد الدويل للت�شامح، وُي�شار اإليه فيما 
بعد بـ »املعهد«،

وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�ص واللجان التابعة حلكومة دبي،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُي�شّكل جمل�ص اأمناء املعهد، برئا�شة معايل وزير الدولة للت�شامح، وع�شوية ُكل من:  اأ- 

ع�شوًا معايل/ عهـود بنت خلفـان الرومي    -1
ع�شوًا معايل/ نورة بنت حممـــد الكعــبي    -2
ع�شوًا معايل/ �شما بنت �شهيل املزروعي    -3
ع�شوًا معايل الدكتور/ حنيف ح�شن القا�شم   -4
ع�شوًا الدكتور/ حمد ال�شيخ اأحمد ال�شيباين   -5
ع�شوًا ال�شيد/ �شلطـــان بطـي بن جمـــرن     -6
ع�شوًا ال�شيد/ تركي بن عبـــداهلل الدخيـــل    -7
ع�شوًا ال�شيد/ مـــازن جبــــران حـــايـــك    -8
ع�شوًا ال�شيد/ جيـــرالد فران�شي�ص لوليـ�ص    -9
ع�شوًا ال�شيد/ اأحمد اإ�شماعيـــل اآل عبــا�ص    -10
ع�شوًا ال�شيد/ �شـــانـــي فاركــي فاركــي    -11
ع�شوًا ال�شيد/ افي�شي�شا �شاندولل بهوجـاين   -12
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وذلك ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت مدة ع�شوية اأع�شاء جمل�ص اأمناء املعهد املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب- 
ومل يتم اإعادة ت�شكيل املجل�ص، فاإنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�ص اأمناء املعهد يف اأداء 

مهامهم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي  

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )24( ل�سنة 201٧
بت�سكيل

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

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن  

بعد الطالع على القانون رقم )14( ل�شنة 2007 ب�شاأن موؤ�ش�شة دبي العقارية وتعديالته، وُي�شار 
اإليها فيما بعد بـ »املوؤ�ش�شة«،

وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة دبي العقارية،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�ص واللجان التابعة حلكومة دبي،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  املوؤ�ش�شة،  اإدارة  جمل�ص  ُي�شّكل  اأ- 

وع�شوية ُكل من:
نائبًا للرئي�ص ال�شّيد/ هــ�شــــام عبـــداهلل القا�شـــم     -1

ع�شوًا ال�شّيد/ �شامي اأحمد �شاعن القمزي   -2
ع�شوًا ال�شّيد/ عبــــداهلل اأحــمـــد احلبـــاي    -3
ع�شوًا ال�شّيد/ حممد حمـــد عبيـــد ال�شحي    -4
ع�شوًا ال�شّيد/ را�شد حممـد را�شـد املطوع    -5
ع�شوًا ال�شّيد/ �شعيـــب مري ها�شــم خوري    -6
ع�شوًا ال�شّيد/ حممد هادي اأحمــد احل�شيني   -7
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وذلك ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت مدة ع�شوية اأع�شاء جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب- 
ومل يتم اإعادة ت�شكيل املجل�ص، فاإنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة يف 

اأداء مهامهم، حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتبارًا من تاريخ 18 يونيو 2017، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
      حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )2٥( ل�سنة 201٧
باإعادة ت�سكيل

�سة )نداء( جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة الت�سالت املُتخ�سّ
__________

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم  نحن 

�شة  املُتخ�شّ الت�شالت  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )9( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
)نداء(، وُي�شار اإليها فيما بعد بـِ »املوؤ�ش�شة«،

�شة  املُتخ�شّ الت�شالت  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص  بت�شكيل   2014 ل�شنة   )41( رقم  املر�شوم  وعلى 
)نداء(،

نر�سم ما يلي:
اإعادة ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
اأ-  ُيعاد ت�شكيل جمل�ص اإدارة املُوؤ�ش�شة، املُ�شّكل مبوجب املر�شوم رقم )41( ل�شنة 2014 املُ�شار اإليه، 

ليكون على النحو التايل:
رئي�شًا ال�شّيد/ عو�ص حا�شر املهيـري     -1

نائبًا للرئي�ص ال�شّيد/ من�شور جمعه بوع�شيبة      -2
ع�شوًا ال�شّيد/ جمـــال حامـــد املـــري     -3
ع�شوًا ال�شّيد/ يو�شـــف عبداملـلك اأهلي     -4
ع�شوًا ال�شّيد/ حممــد �شيـــف املقبـــايل     -5

وذلك ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�شاء جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب- 
ومل يتم اإعادة ت�شكيل املجل�ص، فاإّنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة يف 

اأداء مهامهم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )26( ل�سنة 201٧
بتعيني

مدير عام �ُسلطة دبي للُمجّمعات الإبداِعّية
__________

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن  

بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2014 ب�شاأن املُجّمعات الإبداِعّية يف اإمارة دبي،

نر�سم ما يلي:
تعيني املُدير العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ عبداهلل اأحمد احلّباي، ُمديرًا عامًا ل�شلطة دبي للُمجّمعات الإبداِعّية.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )2٧( ل�سنة 201٧
بتعيني ع�سو يف

جمل�ص اأمناء موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل
__________

حاكم دبي  حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن 

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2015 باإن�شاء متحف امل�شتقبل وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�ص اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل،

وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�ص واللجان التابعة حلكومة دبي،

نر�سم ما يلي:
التعيني

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ عبداهلل خليفة املري، ع�شوًا يف جمل�ص اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )2٨( ل�سنة 201٧
بتعيني

الع�سو املنتدب للمعهد الدويل للت�سامح
__________

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم    نحن  

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2017 باإن�شاء املعهد الدويل للت�شامح،

نر�سم ما يلي:
تعيني الع�سو املنتدب

املادة )1(
ُيعنّي الدكتور/ حمد ال�شيخ اأحمد حمد ال�شيباين، ع�شوًا ُمنتدبًا للمعهد الدويل للت�شامح.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )2٩( ل�سنة 201٧
برتقية

قا�ٍص يف حماكم دبي
__________

حاكم دبي    حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن  

ال�شلطة  اأع�شاء  �شات  وُم�شّ رواتب  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )10( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
الق�شائية يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شلطة الق�شائية يف اإمارة دبي،
�شات الق�شاة املُواطنني يف اإمارة دبي، وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2009 ب�شاأن رواتب وُم�شّ

نر�سم ما يلي:
الرتقية

املادة )1(
ُيرّقى القا�شي/ اأحمد علي اأحمد خمي�ص النون الظنحاين، اإلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لقا�شي 
�شات الق�شاة  ا�شتئناف اأول، وفقًا للقانون رقم )10( ل�شنة 2009، وجدول درجات ورواتب وُم�شّ

املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم )1( ل�شنة 2009 املُ�شار اإليهما.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتبارًا من 1 مايو 2017، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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مر�سوم رقم )30( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

تطبيق ت�سريعات التخطيط والبناء اخلا�سة
ب�سلطة دبي للُمجّمعات الإبداعية على بع�ص الأرا�سي يف اإمارة دبي

__________

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم  نحن 

بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2014 ب�شاأن املُجّمعات الإبداعية يف اإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم اأعمال امل�شاحة يف اإمارة دبي،

وعلى الأمر املحلي رقم )2( ل�شنة 1999 ب�شاأن ت�شنيف وتقنني ا�شتعمالت الأرا�شي يف اإمارة دبي 
وتعديالته،

وعلى الأمر املحلي رقم )3( ل�شنة 1999 ب�شاأن تنظيم اأعمال البناء يف اإمارة دبي وتعديالته،

نر�سم ما يلي:
تطبيق ت�سريعات التخطيط والبناء

املادة )1(
مرا�ص  و�شركة  القاب�شة  دبي  ملجموعة  اململوكة  واملناطق  واملُجّمعات  الأرا�شي  على  ُتطّبق  اأ- 
)ذ.م.م( و�شركة �شمال القاب�شة )ذ.م.م( واجلهات وال�شركات التابعة لأيٍّ منها يف اإمارة 
دبي، اأو الواقعة �شمن نطاق �شلطاتها، الإجراءات املن�شو�ص عليها يف الت�شريعات ال�شارية 
التن�شيق يف  يتم  اأن  على  والبناء،  بالتخطيط  املُتعّلقة  الإبداعية  للُمجّمعات  دبي  �شلطة  لدى 

تطبيق هذه الإجراءات مع اجلهات احلكومية املعنّية يف اإمارة دبي. 
اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة ب�شالحيات اجلهات احلكومية املعنّية يف تطبيق  ل تخل  ب- 
الت�شريعات ال�شارية لديها على الأرا�شي واملُجّمعات واملناطق املُ�شار اإليها يف هذه املادة، مبا 

يف ذلك ت�شريعات ال�شحة وال�شالمة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة.
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�سالحيات �سلطة دبي للُمجّمعات الإبداعية
املادة )2(

يكون ل�شلطة دبي للُمجّمعات الإبداعية بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنّية يف اإمارة دبي تطبيق 
ت�شريعات التخطيط والبناء ال�شارية لديها على الأرا�شي واملُجّمعات واملناطق املُ�شار اإليها يف الفقرة 

)اأ( من املادة )1( من هذا املر�شوم، مبا يف ذلك:
تنظيم كافة امل�شائل املُتعّلقة بالتخطيط والتطوير العمراين والبنية التحتية.  -1

اإ�شدار املوافقات التخطيطية وتراخي�ص البناء والرقابة على التطوير العمراين.  -2

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )3(

ُي�شدر رئي�ص �شلطة دبي للُمجّمعات الإبداعية اأو من ُيفّو�شه القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
املر�شوم.

ال�سريان والن�سر
املادة )4(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 11 يوليو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 17 �شوال 1438هـ
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مر�سوم رقم )31( ل�سنة 201٧
برتقية

قا�ٍص يف حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

حاكم دبي    حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن  

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2004 ب�شاأن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2013 بتعيني قا�ٍص يف حماكم مركز دبي املايل العاملي،

نر�سم ما يلي:
الرتقية

املادة )1(
حمكمة  لدى  ا�شتئناف  قا�شي  اإلى  ال�شواحلي،  اأحمد  عبدالرحمن  �شمالن  القا�شي/  ُيرّقى 

ال�شتئناف مبحاكم مركز دبي املايل العاملي.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 11 يوليو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 17 �شوال 1438هـ
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قرار رقم )٩( ل�سنة 201٧
بتعيني نائب رئي�ص

جمل�ص اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املُجتمع
__________

حاكم دبي  حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن  

بعد الطالع على املر�شوم رقم )16( ل�شنة 2013 باإن�شاء جائزة دبي التقديرية خلدمة املُجتمع، 
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�ص واللجان التابعة حلكومة دبي،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�ص اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املُجتمع، 

قررنا ما يلي:
تعيني نائب الرئي�ص

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ عبداهلل خليفة املري، نائبًا لرئي�ص جمل�ص اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املُجتمع.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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قرار رقم )12( ل�سنة 201٧
بتعيني وا�ستبدال

ع�سو يف جمل�ص اإدارة مركز حممد بن را�سد للف�ساء
__________

حاكم دبي حممد بن را�سد اآل مكتوم   نحن  
 

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2015 باإن�شاء مركز حممد بن را�شد للف�شاء، 
وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�ص اإدارة مركز حممد بن را�شد للف�شاء،

قررنا ما يلي: 
التعيني وال�ستبدال

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ حممد عبداهلل الزفني، ُع�شوًا يف جمل�ص اإدارة مركز حممد بن را�شد للف�شاء، املُ�شّكل 

مبوجب القرار رقم )11( ل�شنة 2015 املُ�شار اإليه، بدًل من ال�شّيد/ من�شور عبداهلل الب�شتكي.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 11 يوليو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 17 �شوال 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )4٧( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

تنظيم اأن�سطة النقل باملركبات وتاأجريها يف اإمارة دبي
__________

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

بعد الطالع على القانون الحتادي رقم )21( ل�شنة 1995 ب�شاأن ال�شري واملرور ولئحته التنفيذية 
وتعديالتهما، 

وعلى القانون الحتادي رقم )9( ل�شنة 2011 يف �شاأن النقل الربي ولئحته التنفيذية،
وعلى القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شركات التجارية،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ص تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2005 باإن�شاء هيئة الطرق واملوا�شالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

دبي  اإمارة  يف  القت�شادية  الأن�شطة  مزاولة  تنظيم  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
وتعديالته،

وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي،

وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم ال�شناعة الأمنية يف اإمارة دبي،
ال�شيارات  تاأجري  مكاتب  معلومات  نظام  ا�شتخدام  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتوين،
وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2009 ب�شاأن مناطق التطوير اخلا�شة يف اإمارة دبي،

الطرق  بهيئة  الرتخي�ص  موؤ�ش�شة  باإن�شاء   2008 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار  وعلى 
واملوا�شالت،

وعلى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )15( ل�شنة 2012 باعتماد جدول املخالفات والغرامات اخلا�شة 
بنظام معلومات مكاتب تاأجري ال�شيارات الإلكرتوين،
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الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�شنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار  وعلى 
واملوا�شالت،

مة للمناطق احلرة يف اإمارة دبي، وعلى الت�شريعات املُن�ِشئة واملُنظِّ

قررنا ما يلي: 
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ص على غري ذلك:

الإمارة       : اإمارة دبي.
الهيئة       : هيئة الطرق واملوا�شالت.

املدير العام       : املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين بالهيئة. 
املوؤ�ش�شة       : موؤ�ش�شة الرتخي�ص بالهيئة.

الن�شاط       : اأي من الأن�شطة التي ُي�شّرح للُمن�شاأة مُبزاولتها، من بني الأن�شطة املُحّددة  
                                             يف اجلدول رقم )1( املُلحق بهذا القرار، اأو الأن�شطة التي ي�شدر بتحديدها 

                                      قرار من املدير العام.
املن�شاأة       : اأي �شركة اأو موؤ�ش�شة فردية ُم�شّرح لها مبزاولة الن�شاط يف الإمارة.

النظام       :  نظام معلومات مكاتب تاأجري ال�شيارات الإلكرتوين املُنّظم مبوجب املر�شوم   
                                      رقم )22( ل�شنة 2005 املُ�شار اإليه.

املركبة       : اآلة ميكانيكية اأو دراجة عادية اأو نارية اأو عربة اأو اأي جهاز اآخر ي�شري على 
                                     الطريق بقوة ميكانيكية اأو باأي و�شيلة اأخرى، وي�شمل ذلك اجلرار.

يف               الت�شريح        : الوثيقة ال�شادرة عن املوؤ�ش�شة، والتي ُي�شّرح مبوجبها للُمن�شاأة مُبزاولة الن�شاط 
                                     الإمارة.

اخلدمات اللوج�شتية   : اخلـدمـات املُتعّلقـة باإدارة وتخطيط وُمـراقبـة تدّفـق ال�شلـع واخلـدمـات من
                                     اأماكــن اإنتـاجهـا اإلى مـواقـع ا�شتـهـالكـهـا، مبـا يف ذلك خدمـات التخلي�ص، 

                                      وال�شحن الربي، والتخزين، والفرز، والتغليف، والتوزيع، واإعادة ال�شحن.
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نطاق التطبيق
املادة )2(

ت�شري اأحكام هذا القرار على املُن�شاآت العاملة يف الإمارة، مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�شة، 
واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.

مزاولة الن�شاط
املادة )3(

ُيحظر على اأي �شخ�ص مزاولة الن�شاط يف الإمارة قبل احل�شول على الت�شريح، وُت�شتثنى من  اأ- 
ذلك اجلهات احلكومية. 

التجديد خالل )30(  ُيقّدم طلب  اأن  للتجديد، على  الت�شريح �شنة واحدة قابلة  ُمّدة  تكون  ب- 
ثالثني يومًا على الأقل من تاريخ انتهائه.

الواجب  والوثائق  واملُتطّلبات  والإجراءات  ال�شروط  القرار  لهذا  التنفيذية  الالئحة  د  ُتدِّ جـ- 
توّفرها لإ�شدار الت�شريح.

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )4(

تتولى املوؤ�ش�شة املهام وال�شالحّيات التالية:  
البت يف طلبات احل�شول على الت�شريح.   -1

تديد عدد املركبات التي يجوز للُمن�شاأة مزاولة الن�شاط بوا�شطتها.   -2
مراقبة مدى التزام املُن�شاأة ب�شروط الت�شريح.  -3

اإن�شاء قاعدة بيانات خا�شة بالأن�شطة واملُن�شاآت واملركبات امل�شمولة باأحكام هذا القرار.  -4
اأي مهام اأو �شالحيات اأخرى تكون لزمة لتنظيم الن�شاط يف الإمارة.  -5

التزامات املن�ساأة
املادة )٥(

تلتزم املن�شاأة مبا يلي:
توفري مكتب ومركبات ومواقف، مبا يتنا�شب مع طبيعة الن�شاط املُ�شّرح لها مُبزاولته، ومبا   -1

دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار. يتفق مع ال�شوابط واملعايري التي حُتدِّ
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الن�شاط املُحّدد يف الت�شريح.  -2
كتابة ا�شم املن�شاأة، ووزن املركبة بهيئتها الفارغة واملُحّملة ب�شكل وا�شح ومقروء على هيكلها   -3

اخلارجي.
عدم ل�شق اأو تعليق اأي مواد دعائية على هيكل املركبة قبل احل�شول على موافقة املوؤ�ش�شة   -4

املُ�شبقة على ذلك.
عدم التنازل عن الت�شريح للغري اأو الت�شرف فيه باأي �شكل من الأ�شكال اإل بعد احل�شول   -5

على موافقة املوؤ�ش�شة املُ�شبقة على ذلك.

فح�ص وجتديد ترخي�ص املركبة �شنويًا.  -6
ال�شرتاك والت�شجيل يف النظام.  -7

احل�شول على الرتاخي�ص والت�شاريح الالزمة من اجلهات احلكومية املعنّية يف الإمارة.  -8
تركيب نظام التتبع املُعتمد لدى موؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة الأمنية.  -9

املُلحق  الواردة يف اجلدول رقم )1(  الأن�شطة  التي تزاول  فح�ص وجتديد فح�ص املركبات   -10
بهذا القرار يف مراكز اخلدمة املعنّية التابعة لالإمارة.

اإخطار املوؤ�ش�شة يف حال رغبتها يف التوقف ُموؤقتًا عن مزاولة الن�شاط قبل )60( �شتني يومًا   -11
من التاريخ املُحّدد للتوقف، على األ تزيد ُمّدة التوقف على �شنة واحدة، ويجوز متديد هذه 

املُّدة بناًء على موافقة املوؤ�ش�شة.
بالإمارة عند مزاولتها  املخت�شة  الهيئة واجلهات  املُعتمدة من  والأماكن  املواقف  ا�شتخدام   -12

للن�شاط.
اللوائح والقرارات والتعليمات ال�شادرة عن الهيئة املُتعلقة مُبزاولة الن�شاط.  -13

والبيانات  باملعلومات  املوؤ�ش�شة  وتزويد  قبلها،  من  واملُخّولني  الهيئة  موظفي  مع  التعاون   -14
واملُ�شتندات التي تطلبها.

دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.  اللتزام بال�شرتاطات الفّنية للمركبة، التي حُتدِّ  -15
دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار. اأي التزامات اأخرى حُتدِّ  -16
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الإجراءات والتدابري
املادة )6(

للهيئة وفقًا ملُقت�شيات امل�شلحة العامة اتخاذ ما تراه ُمنا�شبًا من اإجراءات وتدابري ملُعاجلة وتاليف 
التاأثريات ال�شلبّية التي قد تنجم عن املركبات العائدة للمن�شاأة، �شواًء على حركة ال�شري وال�شالمة 
املرورية اأو على م�شتخدمي الطرق اأو على ال�شحة وال�شالمة العامة والبيئة، دون اأن تتحمل الهيئة 

اأي تبعات اأو م�شوؤوليات عن هذه الإجراءات والتدابري اأو التعوي�ص عنها.

الر�سوم
املادة )٧(

اإ�شدار الت�شاريح وتقدمي اخلدمات املُحّددة يف اجلدول رقم )2( املُلحق  ت�شتويف املوؤ�ش�شة نظري 
بهذا القرار الر�شوم املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها.

   
املخالفات والعقوبات الإدارية

املادة )٨(
اأ�شد ين�ص عليها اأي قرار اآخر، ُيعاقب كل من يخالف اأحكام  مع عدم الإخالل باأي عقوبة  اأ- 
هذا القرار ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة مبوجبهما بالغرامات املُبّينة يف اجلدول 
رقم )3( املُلحق بهذا القرار، وُت�شاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها 
خالل �شنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�شابقة لها، ومبا ل يزيد يف حّدها الأق�شى 

على )20.000( ع�شرين األف درهم.
بالإ�شافة اإلى عقوبة الغرامة املُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للهيئة اتخاذ  ب- 

واحد اأو اأكرث من التدابري والإجراءات التالية بحق املُخالف:
اإنذار كتابي.  -1

الإيقاف عن مزاولة الن�شاط ملدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر.  -2
اإلغاء الت�شريح.  -3
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ال�سبطية الق�سائية
املادة )٩(

تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من املدير العام �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 
ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية  ولئحته  القرار  لأحكام هذا  باملُخالفة  تقع  التي  الأفعال  اإثبات  يف 
مبوجبهما، ويكون لهم يف �شبيل ذلك دخول املن�شاأة ومرافقها املُختلفة وتفتي�ص مركباتها والطالع 
على �شجالتها وُم�شتنداتها وحترير حما�شر ال�شبط الالزمة يف هذا ال�شاأن وال�شتعانة باجلهات 

احلكومية املعنية يف الإمارة مبا يف ذلك اأفراد ال�شرطة.

التظلم
املادة )10(

لكل ذي م�شلحة التظلم خّطيًا لدى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُّتخذة بحقه 
اإخطاره  التنفيذية، خالل )15( خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ  اأحكام هذا القرار ولئحته  مبوجب 
بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )30( ثالثني يومًا من 
لها املدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار ال�شادر يف هذا التظّلم  تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�شكِّ

نهائيًا.

اأيلولة الر�سوم والغرامات
املادة )11(

توؤول ح�شيلة الر�شوم والغرامات التي يتم ا�شتيفاوؤها مبوجب اأحكام هذا القرار حل�شاب اخلزانة 
العامة حلكومة دبي.

توفيق الأو�ساع
املادة )12(

على جميع املُن�شاآت التي تزاول الن�شاط بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق اأو�شاعها مبا يّتفق واأحكامه، 
خالل ُمهلة ل تزيد على �شنة من تاريخ العمل به، وللمدير العام متديد هذه املدة ملدة مماثلة يف 

الأحوال التي ت�شتدعي ذلك.
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اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )13(

ُي�شِدر املدير العام الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، ول تكون هذه 
الالئحة التنفيذية والقرارات نافذة اإل بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )14(

ُيلغى اأي ن�ص يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا القرار.

الن�سر وال�سريان
املادة )1٥(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد )60( �شتني يومًا من تاريخ ن�شره.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي
�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد اأن�سطة النقل والتاأجري واخلدمات املُ�سّرح مبزاولتها بوا�سطة املركبات 

الن�شاط م
نقل الركاب باحلافالت على اخلطوط الدولية. 1

بيع الب�شائع بوا�شطة املركبة. 2
نقل النقود واملجوهرات والأ�شياء الثمينة. 3

نقل املياه. 4
�شة للتربيد. النقل باملركبات املُخ�شّ 5

�شة. النقل باملركبات ذات الأغرا�ص املُتخ�شّ 6
نقل الب�شائع بال�شاحنات الثقيلة. 7

نقل الب�شائع بال�شاحنات اخلفيفة. 8
نقل وقطر املركبات املُعّطلة. 9

النقل باملركبات املُعّدة جلمع القمامة واإزالتها ونقلها. 10
نقل الوثائق واملُ�شتندات. 11

النقل بال�شهاريج املُعّدة لنقل مياه ال�شرف ال�شحي و�شحب املياه. 12
نقل وقطر الدراجات النارية املُعّطلة. 13

نقل احليوانات. 14
نقل الأعالف والأغذية احليوانية. 15

رة. نقل املواد املُتفجِّ 16
نقل الركاب بال�شيارات الكال�شيكية. 17

نقل املواد اخلطرة. 18
النقل الربي للمواد الأولية. 19

نقل املواد الإ�شعاعية. 20
نقل املركبات. 21

نقل املواد البرتولية. 22
نقل الأثاث اجلديد واملُ�شتعمل. 23

نقل الطرود والر�شائل. 24
النقل والقطر الربي للقوارب. 25

تاأجري احلافالت. 26
�شة. تاأجري املركبات ذات الأغرا�ص املُتخ�شّ 27
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عجالت  بوا�شطة  املُتحّركة  والبناء  والت�شييد  والتحميل  الرفع  واآلت  معدات  تاأجري 
ك ميكانيكي. وحُمرِّ 28

تاأجري البيوت املقطورة. 29
تاأجري ال�شاحنات العامة. 30

تاأجري مركبات نقل املركبات. 31
تاأجري مركبات فح�ص ال�شواقة. 32

تاأجري املركبات. 33
�شة للتربيد. تاأجري املركبات املُخ�شّ 34

تاأجري الدراجات الكهربائية. 35
تاأجري الدراجات النارية. 36

تاأجري الدراجات الهوائية. 37
تاأجري �شهاريج نقل الغاز ال�شائل. 38

تاأجري ال�شهاريج املُعّدة لنقل مياه ال�شرف ال�شحي و�شحب املياه. 39
تاأجري املركبات املُعّدة جلمع القمامة واإزالتها ونقلها. 40

تاأجري �شيارات ال�شباق. 41
تاأجري ال�شيارات اخلا�شة مع ال�شائق. 42

خدمات نقل املر�شى وكبار ال�شن يف غري احلالت الطارئة. 43
كة )ميكانيكي، كهربائي، اإطارات، تكييف(. خدمات ال�شيانة املُتحرِّ 44

خدمات تنظيم النقل الثقيل على الطريق. 45
خدمات ت�شجيل املركبات. 46

خدمات واأن�شطة التدريب على خدمات النقل. 47
خدمات تنظيم وتو�شيل الطلبات للمنازل. 48

اخلدمات اللوج�شتية. 49
توزيع وقود املركبات. 50

توزيع الغاز املنزيل. 51
اإدارة اأ�شاطيل املركبات. 52
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جدول رقم )2(
بتحديد ر�سوم اإ�سدار املوافقات والت�ساريح واخلدمات املُقّدمة من املوؤ�س�سة

بتحديد املخالفات والغرامات

مقدار الر�شم 
)بالدرهم(

البيان م

1000 اإ�شدار الت�شريح وجتديده. 1
5000 اإ�شدار ت�شريح مزاولة ن�شاط اإدارة اأ�شاطيل املركبات. 2
300 اإ�شدار وجتديد ت�شريح كاونرت للمن�شاأة. 3
100 اإلغاء ت�شريح كاونرت للمن�شاأة. 4
100 اإلغاء الن�شاط. 5
100 اإلغاء الت�شريح. 6
100 التنازل عن الت�شريح. 7
100 اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف للـت�شريح. 8
100 املوافقة على تغيري موقع العمل. 9
100 املوافقة على التدريب على النظام. 10

100
تاأ�شي�ص  عقد  على  باملوافقة  العدل  لكاتب  موجه  خطاب  اإ�شدار 

املن�شاأة.
11

50 اإ�شدار �شهادة ملن يهمه الأمر. 12
50 اإ�شدار كتيب ت�شنيف اأن�شطة النقل واملوا�شالت. 13
50 اإ�شدار قائمة باملن�شاآت العاملة يف الإمارة. 14

500 تعديل بيانات الت�شريح. 15
200 ت�شديق عقد �شنوي ملزاولة ن�شاط اإدارة اأ�شاطيل املركبات. 16
100 طلب التوقف املُوؤّقت عن مزاولة الن�شاط. 17
100 اإعادة مزاولة الن�شاط بعد التوقف. 18
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جدول رقم )3(
بتحديد املخالفات والغرامات

مقدار الغرامة 
)بالدرهم(

و�شف املخالفة
م

10.000
مزاولة ن�شاط النقل اأو التاأجري لل�شاحنات وال�شهاريج والآليات 

الثقيلة دون ت�شريح.
1

8000
مزاولة ن�شاط النقل اأو التاأجري للحافالت ومركبات القطر دون 

ت�شريح.
2

5000 مزاولة ن�شاط النقل والتاأجري دون ت�شريح. 3
3000 مزاولة ن�شاط النقل اأو التاأجري للدراجات دون ت�شريح. 4

1000 درهم عن 
كل �شهر تاأخري

مزاولة الن�شاط بت�شريح منتهي.
5

5000
ل�شق اأو تعليق اأي مواد دعائية على هيكل املركبة دون احل�شول 

على موافقة املوؤ�ش�شة املُ�شبقة على ذلك.
6

3000 عدم توّفر ال�شروط الفنية باملركبة. 7
4000 ا�شتخدام املركبة لأغرا�ص غري م�شرح بها. 8
500 عرقلة عمل موظفي ومفت�شي الهيئة. 9

500
عدم التقّيد بكتابة ا�شم املن�شاأة ووزن املركبة فارغة وحُمّملة على 

هيكلها اخلارجي ب�شكل وا�شح ومقروء.
10

500 عدم توفري مكتب يتنا�شب مع طبيعة الن�شاط. 11

500
اإجراء  اأو  الت�شريح  التنازل عن  اأو  الن�شاط  التوقف عن مزاولة 
دون  الأ�شكال  من  �شكل  باأي  فيه  الت�شرف  اأو  عليه  تعديالت 

احل�شول على موافقة املوؤ�ش�شة امل�شبقة على ذلك.
12

500 عدم اإبراز ن�شخة من اأمر الت�شغيل يف املركبة عند الطلب. 13
500 عدم م�شك الدفاتر وال�شجالت الالزمة ملزاولة الن�شاط. 14

500
اأو  البيانات  اأو  املُ�شتندات  اأو  باملعلومات  املوؤ�ش�شة  تزويد  عدم 

الإح�شاءات التي تطلبها وترى �شرورة الطالع عليها.
15

200 اإيقاف اأو تنقل املركبات يف اأماكن غري م�شموح بها. 16

2000
الهيئة  عن  ال�شادرة  والتعليمات  والقرارات  اللوائح  مالفة 

واملُتعّلقة مبزاولة الن�شاط.
17
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3000
ن�شاط  مزاولة  اأو  الت�شريح  يف  املُحّدد  بالن�شاط  اللتزام  عدم 

ُمغاير ملا مت حتديده يف الت�شريح.
18

4000
عدم تركيب نظام التتبع املُعتمد لدى موؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة 

الأمنية.
19

3000
الأن�شطة  تزاول  التي  املركبات  فح�ص  وجتديد  فح�ص  عدم 
مراكز  يف  القرار  بهذا  املُلحق   )1( رقم  اجلدول  يف  الواردة 

اخلدمة املعنّية التابعة لالإمارة.
20

10.000 اإدارة اأ�شاطيل املركبات بدون ت�شريح. 21
700 اإن�شاء كاونرت للمن�شاأة بدون ت�شريح اأو بت�شريح منتهي. 22
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )4٩( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

�سوابط ال�ستفادة من ُمبادرة الأمل
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ص تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة ال�شحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي،

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باعتماد اآلية ت�شعري خدمات هيئة ال�شحة يف دبي،
تكلفة  من  حكمهم  يف  ومن  املواطنني  باإعفاء  دبي،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكرمة  و�شع  وبهدف 
اخلدمات ال�شحية يف كل حماولة اإجناب لدى مركز دبي لالأمرا�ص الن�شائية والإخ�شاب التابع 

لهيئة ال�شحة يف دبي مو�شع التطبيق، واملعروفة بـ »ُمبادرة الأمل«،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ص على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة  
: اإمارة دبي. الإمارة  

: هيئة ال�شحة يف دبي. الهيئة  
: مدير عام الهيئة. املدير العام 

: مركز دبي لالأمرا�ص الن�شائية والإخ�شاب التابع للهيئة. املركز  
مها املركز، يف كل حماولة  اخلدمات ال�شحية : اخلدمات الطبية الت�شخي�شية والعالجية التي ُيقدِّ
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                                                اإجناب لأي من الفئات امل�شتفيدة من ُمبادرة الأمل.
: مكرمة �شاحب ال�شمو حاكم دبي باإعفاء املواطنني ومن يف حكمهم  ُمبادرة الأمل  

                                                من تكلفة اخلدمات ال�شحية.
: الزوج والزوجة اللذان يتقّدمان بطلب ال�شتفادة من ُمبادرة الأمل. الأ�شرة   

: ُكل من يحمل جن�شية الدولة. املُواطن   
: الأ�شخا�ص الذين �شدر ب�شاأنهم مر�شوم من حاكم الإمارة باملوافقة  حملة املرا�شيم  

                                                على اكت�شابهم جن�شية الدولة.
: ال�شنة امليالدية. ال�شنة    

 
الفئات املُ�ستفيدة من ُمبادرة الأمل

املادة )2(
ُتق�ّشم الفئات املُ�شتفيدة من ُمبادرة الأمل اإلى )3( ثالث فئات، وذلك على النحو التايل:

الفئة الأولى: وت�شمل:
الأ�شرة التي لديها خال�شة قيد �شادرة عن الإمارة.  -1

اأولد  من  والزوج  الإمارة  عن  �شادرة  قيد  خال�شة  لديها  الزوجة  فيها  تكون  التي  الأ�شرة   -2
املواطنات اأو من حملة املرا�شيم.

الفئة الثانية: وت�شمل: 
الأ�شرة التي لديها خال�شة قيد �شادرة عن غري الإمارة.  -1

الأ�شرة التي تكون فيها الزوجة لديها خال�شة قيد �شادرة عن غري الإمارة والزوج من اأولد   -2
املواطنات اأو من حملة املرا�شيم.

حملة   من  اأو  املواطنات  اأولد  من  فيها  والزوجة  الزوج  يكون  التي  الأ�شرة  وت�شمل  الثالثة:  الفئة 
املرا�شيم.

�شروط ال�شتفادة من ُمبادرة الأمل
املادة )3(

ُي�شرتط لال�شتفادة من ُمبادرة الأمل، اأن تتوّفر يف الفئات امل�شتفيدة من املُبادرة، ما يلي:
1-  اأن مي�شي على زواج الأ�شرة �شنة فاأكرث.

يتعلق  اأي دعم  اأو  ال�شحية،  تكلفة اخلدمات  ُيغّطي  تاأمني �شحي  الأ�شرة،  لدى  يتوفر  ل  اأن   -2
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بتحّمل تكلفة هذه اخلدمات من اأي جهة عامة اأو خا�شة. 
اأن ُيوّقع طرفا الأ�شرة على اإقرار ب�شحة املعلومات التي يتم التقّدم بها لال�شتفادة من ُمبادرة   -3

الأمل.
اأن تكون الزوجة ُم�شافة اإلى خال�شة القيد لزوجها املواطن.  -4

اأن تكون املرا�شيم اخلا�شة بحملة املرا�شيم �شارية املفعول وقت ال�شتفادة من املُبادرة.   -5

عدد املحاولت املُ�سّرح بها لال�ستفادة من ُمبادرة الأمل
املادة )4(

تتحّدد عدد املحاولت املُ�شّرح بها خالل ال�شنة للفئات املُ�شتفيدة من ُمبادرة الأمل، وفقًا ملا يلي:
)3( ثالث حماولت يف ال�شنة للفئة الأولى، يف حال عدم وجود اأولد لالأ�شرة، اأو لديها حالة   -1
طبية مثبتة ب�شرورة حتديد الأِجّنة، اأو وجود )3( ثالثة اأولد فاأقل ولديها حالة مر�شية مثبتة 

بعدم اإمكانية الإجناب ب�شكل طبيعي من قبل طرفيها اأو اأحدهما.  
طبية  حالة  لديها  اأو  لالأ�شرة،  اأولد  وجود  عدم  حال  يف  الثانية،  للفئة  ال�شنة  يف  حماولتني   -2
مثبتة ب�شرورة حتديد الأِجّنة، اأو وجود ولدين فاأقل ولديها حالة مر�شية مثبتة بعدم اإمكانية 

الإجناب ب�شكل طبيعي من قبل طرفيها اأو اأحدهما. 
حماولتني يف ال�شنة للفئة الثالثة، يف حال عدم وجود اأولد لالأ�شرة، اأو لديها حالة طبية مثبتة   -3
ب�شرورة حتديد الأِجّنة، اأو وجود ولد واحد ولديها حالة مر�شية مثبتة بعدم اإمكانية الإجناب 

ب�شكل طبيعي من قبل طرفيها اأو اأحدهما. 

تطبيق الأ�سول الفنية الطبية
املادة )٥(

لغايات حتديد اإمكانية ال�شتفادة من ُمبادرة الأمل وعدد املُحاولت املُ�شّرح بها لكل فئة من الفئات 
املُحّددة يف املادة )2( من هذا القرار، يتم تطبيق الأ�شول الفنية الطبية املُعتمدة لدى املركز يف 

هذا ال�شاأن.
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اإجراءات ال�ستفادة من ُمبادرة الأمل
املادة )6(

الأمل، مبوجب  ُمبادرة  لال�شتفادة من  تقدميها  الواجب  واملُ�شتندات  والنماذج  الإجراءات  تتحّدد 
قرار ي�شدر يف هذا ال�شاأن عن املدير العام.

 
التقارير

املادة )٧(
ل بالفئات املُ�شتفيدة من ُمبادرة الأمل،  تتولى الهيئة ب�شكل دوري تزويد دائرة املالية بتقرير ُمف�شّ
وعدد املُحاولت التي قامت بها، وِن�َشب جناحها، وتكلفة اخلدمات ال�شحية املُقّدمة لها، واأي بيانات 

اأو معلومات اأخرى ذات �شلة تطلبها دائرة املالية. 

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )٨(

ُي�شدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، ول تكون هذه القرارات �شارية اإل 
بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )٩(

ُيلغى اأي ن�ص يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا القرار.

ال�سريان والن�سر
املادة )10(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي                                                                 

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥0( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

ا�ستحداث مكتب ال�سوؤون ال�سريبية يف الهيكل التنظيمي لدائرة املالية
__________

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

بـ  بعد  فيما  اإليها  وُي�شار  املالية،  دائرة  باإن�شاء   1995 ل�شنة   )5( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
»الدائرة«،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ص تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته،

التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار  وعلى 
للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )19( ل�شنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة املالية،

قررنا ما يلي:
ا�ستحداث مكتب ال�سوؤون ال�سريبية

املادة )1(
رقم )19(  التنفيذي  املجل�ص  قرار  املُعتمد مبوجب  املالية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  ُت�شتحدث يف 
ل�شنة 2017 املُ�شار اإليه، وحدة تنظيمية جديدة با�شم »مكتب ال�شوؤون ال�شريبية« وتخ�شع لالإ�شراف 

املُبا�شر من قبل مدير عام الدائرة.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )2(

ُي�شدر مدير عام الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك اعتماد املهام 
الوظيفية ملكتب ال�شوؤون ال�شريبية املُ�شتحدث مبوجب هذا القرار.
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ال�سريان والن�سر
املادة )3(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

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

                                                              رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥1( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

ترقية نائب املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الت�سالت املتخ�س�سة )نداء(
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ص تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته، 

�شة )نداء(، وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2008 ب�شاأن اإن�شاء موؤ�ش�شة الت�شالت املُتخ�شّ
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
وعلى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )10( ل�شنة 2013 باعتماد الهيكل التنظيمي ملوؤ�ش�شة الت�شالت 

�شة )نداء(، املُتخ�شّ
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  نائب  تعيني  ب�شاأن  ل�شنة 2013  رقم )39(  التنفيذي  املجل�ص  قرار  وعلى 

�شة )نداء(، الت�شالت املُتخ�شّ

قررنا ما يلي: 
ترقية وتعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
�شة  ُيرّقى ال�شّيد/ من�شور جمعه نا�شر بوع�شيبه، نائب املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة الت�شالت املُتخ�شّ
التنفيذي وفقًا لأحكام  املُقّررة للمدير  الفئة الوظيفية  )نداء(، وُيعنّي ُمديرًا تنفيذيًا لها، وحُتّدد 

القانون رقم )2( ل�شنة 2015 املُ�شار اإليه، والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥2( ل�سنة 201٧
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع اخلدمات املُوؤ�ّس�سية بدائرة املالية
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ص تنفيذي لإمارة دبي، 

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )19( ل�شنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة املالية،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
بدائرة  املُوؤ�ّش�شية  لقطاع اخلدمات  تنفيذيًا  ُمديرًا  ال�شيخ احلمريي،  ال�شّيدة/ هدى حمدان  ُتعنّي 
اإليه،  املُ�شار   2015 ل�شنة   )2( رقم  القانون  لأحكام  وفقًا  تنفيذي  ُمدير  درجة  ومُتنح  املالية، 

والقرارات ال�شادرة مبوجبه.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو 2017، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي
�شدر يف دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 20 رم�شان 1438هـ



العدد )41٩( - ال�سنة )٥1( -  1 ذو القعدة   143٨هـ - املوافق 24 يوليو  201٧م 4٧ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥4( ل�سنة 201٧
بتعيني

اأمني عام اللجنة العليا للت�سريعات يف اإمارة دبي
__________

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

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ص تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2014 ب�شاأن اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2017 ب�شاأن ترقية �شابط من ذوي الرتب العليا واإحالته اإلى التقاعد،
العليا  اللجنة  عمل  نظام  اعتماد  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )12( رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار  وعلى 

للت�شريعات يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني الأمني العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ اأحمد �شعيد بن م�شحار املهريي، اأمينًا عامًا للجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي، 

�شات املالّية لالأمني العام وفقًا للت�شريعات ال�شارية لدى اللجنة العليا للت�شريعات. وحُتّدد املُخ�شّ

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

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

 رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 12 يوليو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 18 �شوال 1438هـ
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قرار اإداري رقم )2٧0( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

منح موظَفني يف بلدية دبي �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي
__________

مدير عام بلدية دبي

بعد الطالع على اأمر تاأ�شي�ص جمل�ص بلدية دبي ل�شنة 1961، 
وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي، 
وعلى الأمر املحلي رقم )8( ل�شنة 2002 ب�شاأن ال�شرف ال�شحي والري وت�شريف املياه يف اإمارة 

دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
منح ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
مُينح  كل من:  

اإبراهيم عبد العزيز اإبراهيم ال�شفران، رئي�ص ق�شم عمليات العوير، اإدارة حمطات معاجلة   -1
مياه ال�شرف ال�شحي.

ع�شام غطا�ص، مهند�ص تن�شيق م�شاريع، اإدارة ال�شرف ال�شحي والري.  -2
اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة  املوظفان يف بلدية دبي، �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي يف 

لأحكام الأمر املحلي رقم )8( ل�شنة 2002 امل�شار اإليه.

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

يجب على املوظَفني املخوَلني �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي مبوجب املادة )1( من هذا القرار، 
اللتزام مبا يلي:
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اأحكام الأمر املحلي رقم )8( ل�شنة 2002 امل�شار اإليه، ومراعاة الإجراءات املن�شو�ص عليها   -1
فيه عند قيامهم مبهامهم.

اإليه  امل�شار   2002 ل�شنة   )8( رقم  املحلي  بالأمر  املخاطبني  الأ�شخا�ص  التزام  من  التحقق   -2
بالواجبات التي يفر�شها عليهم هذا الأمر وعدم مالفتهم لأحكامه.

بها، وفقًا لالأ�شول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�شتق�شائها وجمع  املُكلفني  �شبط املخالفات   -3
املرعّية يف هذا ال�شاأن.

وفقًا  بوظائفهم،  تت�شل  التي  املخالفات  �شاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شكاوى  التبليغات  تلّقي   -4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.  -5
حترير حم�شر �شبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.  -6

التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�شوعية.  -7
اإبراز ما ُيثبت �شفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.  -8

عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�شائية لتحقيق م�شالح اأو منافع �شخ�شية.  -9

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

القرار  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري  �شفة  املخَوَلني  للموظَفني  يكون 
ممار�شة ال�شالحيات التالية: 

ال�شتعانة باأفراد ال�شرطة عند القت�شاء.  -1
ال�شتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.  -2

�شماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�شهود.  -3
اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�شئلة وال�شتي�شاحات، ودخول الأماكن املُ�شّرح لهم بدخولها جلمع   -4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

 الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى مدير عام بلدية دبي اأو من يفو�شه اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا 
يف ذلك: 
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اإ�شدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�شبط الق�شائي امل�شمولني باأحكام املادة )1( من هذا   -1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�شر �شبط املخالفات مبا تت�شمنه من بيانات اأ�شا�شية، ومبا يتفق واأحكام   -2
القانون رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�شار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

 م. ح�سني نا�سر لوتاه 
 املدير العام

�شدر يف دبي بتاريخ 8 يونيو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــق 13 رم�شان 1438هـ
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