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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )13ل�سنة  2017ب�ش�أن تعديل ُم�س ّمى «اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�صذوي الإعاقة يف �إمارة دبي».
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2017باعتماد منهجية �إحالة موظفي حكومة دبي �إلى التقاعد. مر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2017بتعيني رئي�س جمل�س �إدارة ملتقى زايد بن حممد العائلي. مر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �أمناء املعهد الدويل للت�سامح. مر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العقارية. مر�سوم رقم ( )25ل�سنة  2017ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة االت�صاالتاملتخ�ص�صة (نداء).
 مر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2017بتعيني مدير عام �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية. مر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2017بتعيني ع�ضو يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل. مر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2017بتعيني الع�ضو املنتدب للمعهد الدويل للت�سامح.قا�ض يف حماكم دبي.
 مر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2017برتقية ٍ مر�سوم رقم ( )30ل�سنة  2017ب�ش�أن تطبيق ت�شريعات التخطيط والبناء اخلا�صة ب�سلطةدبي للمجمعات الإبداعية على بع�ض الأرا�ضي يف �إمارة دبي.
 مر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2017برتقية قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي.قرارات
 قرار رقم ( )9ل�سنة  2017بتعيني نائب رئي�س جمل�س �أمناء جائزة دبي التقديرية خلدمةاملجتمع.
 قرار رقم ( )12ل�سنة  2017بتعيني وا�ستبدال ع�ضو يف جمل�س �إدارة مركز حممد بنرا�شد للف�ضاء.
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املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أن�شطة النقل باملركباتوت�أجريها يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2017ب�ش�أن �ضوابط اال�ستفادة من مبادرة الأمل. قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة  2017ب�ش�أن ا�ستحداث مكتب ال�ش�ؤون ال�ضريبيةيف الهيكل التنظيمي لدائرة املالية.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )51ل�سنة  2017برتقية نائب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سةاالت�صاالت املتخ�ص�صة (نداء).
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )52ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع اخلدماتامل�ؤ�س�سية بدائرة املالية.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2017بتعيني �أمني عام اللجنة العليا للت�شريعاتيف �إمارة دبي.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
بلدية دبي
 قرار �إداري رقم ( )270ل�سنة  2017ب�ش�أن منح موظ َفني يف بلدية دبي �صفة م�أموريال�ضبط الق�ضائي.
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قانون رقم ( )13ل�سنة 2017
ب�ش�أن تعديل ُم�س ّمى
«اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي»
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
�إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2014بت�شكيل اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

تعديل ُم�س ّمى اللجنة
املادة ()1
ُيع ّدل ُم�س ّمى «اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي» ل ُي�صبح «اللجنة
العليا حلماية حقوق �أ�صحاب الهِ َمم يف �إمارة دبي» ،وذلك �أينما ورد يف القانون رقم ( )2ل�سنة
 2014وقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2014املُ�شار �إليهما ،ويف �أي ت�شريع حم ّلي �آخر
معمول به يف �إمارة دبي.
الن�شر وال�سريان
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )21ل�سنة 2017
باعتماد
منهجية �إحالة موظفي حكومة دبي �إلى التقاعد
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين العموم يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014ب�ش�أن اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم العمل بني حكومة دبي والهيئة
العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
		
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
		
احلاكم

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :حكومة دبي.
		
احلكومة
اجلهة احلكومية  :الدوائـر احلكـوميـة ،والهيئـات وامل�ؤ�س�سـات العامـة ،واملجـال�س وال�سلطات ،و�أي
جهة حكومية �أخرى تابعة للحكومة.
 :دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي.
		
الدائرة
 :كل من ي�شغل من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة �إحدى الوظائف الواردة
املوظف		
�ضمن موازنة اجلهة احلكومية ،وي�شمل الذكر والأنثى.
 :جلنة درا�سة طلبات الإحالة �إلى التقاعد مبر�سوم من احلاكم املُ�ش ّكلة مبوجب
		
اللجنة
هذا املر�سوم.
�أهداف املر�سوم
املادة ()2

يهدف هذا املر�سوم �إلى ما يلي:
 -1تنظيم عملية �إحالة املوظفني يف حكومة دبي �إلى التقاعد.
 -2حتقيق مبادئ العدالة واملُ�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني املوظفني.
 -3املحافظة على احلقوق التقاعدية للموظفني.
نطاق التطبيق
املادة ()3
ُتط ّبق �أحكام هذا املر�سوم على موظفي اجلهات احلكومية يف الإمارة اخلا�ضعني لأحكام القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999املُ�شار �إليه.
ت�شكيل اللجنة
املادة ()4
�أُ -ت�ش ّكل لدى الدائرة جلنة ُت�س ّمى «جلنة درا�سة طلبات الإحالة �إلى التقاعد مبر�سوم من
احلاكم» ،و ُت�ؤ ّلف على النحو التايل:
رئي�س ًا
 -1ممثل عن الدائرة				
ع�ضو ًا
				
 -2ممثل عن دائرة املالية
ع�ضو ًا
		
 -3ممثل عن الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ع�ضو ًا
		
 -4ممثل عن الأمانة العامة للجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي
ب -تتم ت�سمية ممثلي اجلهات احلكومية املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من قبل
م�س�ؤويل تلك اجلهات.
جـ -تختار اللجنة يف �أول اجتماع لها نائب ًا لرئي�س اللجنة ،يقوم مقامه يف حال غيابه �أو قيام مانع
لديه يحول بينه وبني مزاولة مهامه مبوجب �أحكام هذا املر�سوم.
د	-تحُ ّدد �آلية عمل اللجنة ،وكيفية عقد اجتماعاتها ،واتخاذ قراراتها وتو�صياتها ،ومهام رئي�سها
و�أع�ضائها ،وكافة امل�سائل املُتع ّلقة بها وفق ًا لأحكام املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015امل�شار
�إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
�إجراءات الإحالة �إلى التقاعد
املادة ()5
�أ -على اجلهة احلكومية التي ترغب ب�إحالة �أي موظف لديها �إلى التقاعد مبر�سوم من احلاكم،
�أن تقوم ب�إحالة طلبها �إلى الدائرة وفق ًا للنموذج املُعتمد لديها يف هذا ال�ش�أنُ ،معزّز ًا بالأ�سباب
املوجبة للطلب والبيانات والوثائق الالزمة و�أي بيانات �أو وثائق تطلبها اللجنة.
ب -تتولى الدائرة بعد مراجعة الطلب ،والت�أكد من ا�ستيفائه لل�شروط والبيانات والوثائق
املطلوبة� ،إحالته �إلى اللجنة لتتولى درا�سته التخاذ ما تراه ُمنا�سب ًا ب�ش�أنه.
جـ -تتولى الدائرة ُمتابعة تنفيذ التو�صيات ال�صادرة عن اللجنة ،مبا يف ذلك �إحالة التو�صية
ال�صادرة باملوافقة على �إحالة املوظف �إلى التقاعد �إلى الأمانة العامة للجنة العليا للت�شريعات
يف �إمارة دبي ،لتقوم ب�إعداد الت�شريع الالزم ب�ش�أنه ،متهيد ًا لرفعه �إلى احلاكم العتماده.
�ضوابط ومعايري الإحالة �إلى التقاعد
املادة ()6
�أُ -تراعي اللجنة عند درا�سة طلبات الإحالة �إلى التقاعد مبر�سوم من احلاكم ،ال�ضوابط
واملعايري التالية:
 -1الأثر املايل املُرتتّب على الإحالة �إلى التقاعد.
 -2مدى توافق طلب الإحالة �إلى التقاعد مع القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999املُ�شار
�إليه.
 -3مدى احلاجة �إلى التغيري يف بيئة العمل مبا يتالءم مع اال�سرتاتيجيات واخلطط املُعتمدة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

8

العدد ( - )٤1٩ال�سنة ( 1 - )51ذو القعدة 143٨هـ  -املوافق  24يوليو 201٧م

 -4وجود حالة �صحية �أو �إن�سانية ت�ستدعي �إحالة املوظف �إلى التقاعد.
 -5وجود �إعادة هيكلة لدى جهة عمل املوظف �أو فائ�ض يف مواردها الب�شرية.
 -6مدى وجود بدائل �أخرى عن الإحالة �إلى التقاعد.
�	-7أي �ضوابط �أو معايري �أخرى تعتمدها اللجنة يف هذا ال�ش�أن.
بُ -ي�ستثنى من تطبيق ال�ضوابط واملعايري املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،احلالة التي
يوجد ب�ش�أنها �أمر مبا�شر من احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي ب�إحالة املوظف �إلى التقاعد.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()7
ُي�صدر مدير عام الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
الإلغاءات
املادة ()8
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.
الن�شر وال�سريان
املادة ()9
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )22ل�سنة 2017
بتعيني
رئي�س جمل�س �إدارة ُملتقى زايد بن حممد العائلي
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2017ب�ش�أن ُملتقى زايد بن حممد العائلي،
نر�سم ما يلي:

تعيني رئي�س جمل�س الإدارة
املادة ()1
ُتعينّ �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سني ،رئي�س ًا ملجل�س �إدارة ُملتقى زايد بن حممد
العائلي.
الن�شر وال�سريان
املادة ()2
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )23ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �أمناء املعهد الدويل للت�سامح
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2017ب�إن�شاء املعهد الدويل للت�سامح ،و ُي�شار �إليه فيما
بعد بـ «املعهد»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء املعهد ،برئا�سة معايل وزير الدولة للت�سامح ،وع�ضوية ُكل من:
ع�ضو ًا
		
 -1معايل /عهـود بنت خلفـان الرومي
ع�ضو ًا
		
 -2معايل /نورة بنت حمم ــد الكعــبي
ع�ضو ًا
		
 -3معايل� /شما بنت �سهيل املزروعي
ع�ضو ًا
 -4معايل الدكتور /حنيف ح�سن القا�سم
ع�ضو ًا
 -5الدكتور /حمد ال�شيخ �أحمد ال�شيباين
ع�ضو ًا
		
 -6ال�سيد� /سلط ــان بطـي بن جم ــرن
ع�ضو ًا
		
 -7ال�سيد /تركي بن عب ــداهلل الدخي ــل
ع�ضو ًا
		
 -8ال�سيد /م ــازن جبـ ــران ح ــاي ــك
ع�ضو ًا
 -9ال�سيد /جي ــرالد فران�سي�س الوليـ�س		
ع�ضو ًا
 -10ال�سيد� /أحمد �إ�سماعي ــل �آل عبــا�س		
ع�ضو ًا
		
 -11ال�سيد� /ص ــان ــي فاركــي فاركــي
ع�ضو ًا
 -12ال�سيد /افي�شي�شا �شاندوالل بهوجـاين

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �أمناء املعهد املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء املعهد يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )24ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العقارية
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )14ل�سنة  2007ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي العقارية وتعديالته ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد بـ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2014ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العقارية،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،برئا�سة �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وع�ضوية ُكل من:
نائب ًا للرئي�س
		
 -1ال�س ّيد /هــ�شـ ــام عب ــداهلل القا�س ــم
ع�ضو ًا
 -2ال�س ّيد� /سامي �أحمد �ضاعن القمزي
ع�ضو ًا
		
 -3ال�س ّيد /عبـ ــداهلل �أح ـم ــد احلب ــاي
ع�ضو ًا
		
 -4ال�س ّيد /حممد حم ــد عبي ــد ال�شحي
ع�ضو ًا
		
 -5ال�س ّيد /را�شد حممـد را�شـد املطوع
ع�ضو ًا
		
 -6ال�س ّيد� /شعي ــب مري ها�شــم خوري
ع�ضو ًا
 -7ال�س ّيد /حممد هادي �أحمــد احل�سيني
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وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم ،حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ  18يونيو  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )25ل�سنة 2017
ب�إعادة ت�شكيل
تخ�ص�صة (نداء)
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة االت�صاالت املُ ّ
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

تخ�ص�صة
بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة االت�صاالت املُ ّ
(نداء) ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
تخ�ص�صة
وعلى املر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2014بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة االت�صاالت املُ ّ
(نداء)،
نر�سم ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة املُ�ؤ�س�سة ،املُ�ش ّكل مبوجب املر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2014املُ�شار �إليه،
ليكون على النحو التايل:
رئي�س ًا
		
 -1ال�س ّيد /عو�ض حا�ضر املهيـري
نائب ًا للرئي�س
		
 -2ال�س ّيد /من�صور جمعه بوع�صيبة
ع�ضو ًا
		
 -3ال�س ّيد /جم ــال حام ــد امل ــري
ع�ضو ًا
		
 -4ال�س ّيد /يو�س ــف عبداملـلك �أهلي
ع�ضو ًا
		
 -5ال�س ّيد /حممــد �سي ــف املقب ــايل
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف
�أداء مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )26ل�سنة 2017
بتعيني
إبداع ّية
للمج ّمعات ال ِ
مدير عام ُ�سلطة دبي ُ
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

إبداع ّية يف �إمارة دبي،
بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن املُج ّمعات ال ِ
نر�سم ما يلي:

تعيني املُدير العام
املادة ()1
إبداع ّية.
ُيعينّ ال�س ّيد /عبداهلل �أحمد احل ّبايُ ،مدير ًا عام ًا ل�سلطة دبي لل ُمج ّمعات ال ِ
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )27ل�سنة 2017
بتعيني ع�ضو يف
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل
__________
نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2015ب�إن�شاء متحف امل�ستقبل وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

التعيني
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /عبداهلل خليفة املري ،ع�ضو ًا يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )28ل�سنة 2017
بتعيني
الع�ضو املنتدب للمعهد الدويل للت�سامح
__________
نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2017ب�إن�شاء املعهد الدويل للت�سامح،
نر�سم ما يلي:

تعيني الع�ضو املنتدب
املادة ()1
ُيعينّ الدكتور /حمد ال�شيخ �أحمد حمد ال�شيباين ،ع�ضو ًا ُمنتدب ًا للمعهد الدويل للت�سامح.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )29ل�سنة 2017
برتقية
قا�ض يف حماكم دبي
ٍ
__________
نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة دبي،
وعلى الالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات الق�ضاة املُواطنني يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

الرتقية
املادة ()1
ُير ّقى القا�ضي� /أحمد علي �أحمد خمي�س النون الظنحاين� ،إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لقا�ضي
ا�ستئناف �أول ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2009وجدول درجات ورواتب خُ
وم ّ�ص�صات الق�ضاة
املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )1ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  1مايو  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )30ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تطبيق ت�شريعات التخطيط والبناء اخلا�صة
للمج ّمعات الإبداعية على بع�ض الأرا�ضي يف �إمارة دبي
ب�سلطة دبي ُ
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن املُج ّمعات الإبداعية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أعمال امل�ساحة يف �إمارة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )2ل�سنة  1999ب�ش�أن ت�صنيف وتقنني ا�ستعماالت الأرا�ضي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  1999ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

تطبيق ت�شريعات التخطيط والبناء
املادة ()1
�أُ -تط ّبق على الأرا�ضي واملُج ّمعات واملناطق اململوكة ملجموعة دبي القاب�ضة و�شركة مرا�س
(ذ.م.م) و�شركة �شمال القاب�ضة (ذ.م.م) واجلهات وال�شركات التابعة ل ٍّأي منها يف �إمارة
دبي� ،أو الواقعة �ضمن نطاق �سلطاتها ،الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية
لدى �سلطة دبي لل ُمج ّمعات الإبداعية املُتع ّلقة بالتخطيط والبناء ،على �أن يتم التن�سيق يف
تطبيق هذه الإجراءات مع اجلهات احلكومية املعن ّية يف �إمارة دبي.
ب	-ال تخل �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة ب�صالحيات اجلهات احلكومية املعن ّية يف تطبيق
الت�شريعات ال�سارية لديها على الأرا�ضي واملُج ّمعات واملناطق املُ�شار �إليها يف هذه املادة ،مبا
يف ذلك ت�شريعات ال�صحة وال�سالمة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة.
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للمج ّمعات الإبداعية
�صالحيات �سلطة دبي ُ
املادة ()2
يكون ل�سلطة دبي لل ُمج ّمعات الإبداعية بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية يف �إمارة دبي تطبيق
ت�شريعات التخطيط والبناء ال�سارية لديها على الأرا�ضي واملُج ّمعات واملناطق املُ�شار �إليها يف الفقرة
(�أ) من املادة ( )1من هذا املر�سوم ،مبا يف ذلك:
 -1تنظيم كافة امل�سائل املُتع ّلقة بالتخطيط والتطوير العمراين والبنية التحتية.
�	-2إ�صدار املوافقات التخطيطية وتراخي�ص البناء والرقابة على التطوير العمراين.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()3
ُي�صدر رئي�س �سلطة دبي لل ُمج ّمعات الإبداعية �أو من ُيف ّو�ضه القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
املر�سوم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  11يوليو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 17شوال 1438هـ
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مر�سوم رقم ( )31ل�سنة 2017
برتقية
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي
ٍ
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي،
وعلى املر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2013بتعيني ٍ
نر�سم ما يلي:

الرتقية
املادة ()1
ُير ّقى القا�ضي� /شمالن عبدالرحمن �أحمد ال�صواحلي� ،إلى قا�ضي ا�ستئناف لدى حمكمة
اال�ستئناف مبحاكم مركز دبي املايل العاملي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  11يوليو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 17شوال 1438هـ
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قرار رقم ( )9ل�سنة 2017
بتعيني نائب رئي�س
جمل�س �أمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املُجتمع
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2013ب�إن�شاء جائزة دبي التقديرية خلدمة املُجتمع،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )10ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �أمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املُجتمع،
قررنا ما يلي:

تعيني نائب الرئي�س
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /عبداهلل خليفة املري ،نائب ًا لرئي�س جمل�س �أمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املُجتمع.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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قرار رقم ( )12ل�سنة 2017
بتعيني وا�ستبدال
ع�ضو يف جمل�س �إدارة مركز حممد بن را�شد للف�ضاء
__________
نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2015ب�إن�شاء مركز حممد بن را�شد للف�ضاء،
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز حممد بن را�شد للف�ضاء،
قررنا ما يلي:

التعيني واال�ستبدال
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /حممد عبداهلل الزفنيُ ،ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ،املُ�ش ّكل
مبوجب القرار رقم ( )11ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،بد ًال من ال�س ّيد /من�صور عبداهلل الب�ستكي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  11يوليو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 17شوال 1438هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم �أن�شطة النقل باملركبات وت�أجريها يف �إمارة دبي
__________
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995ب�ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذية
وتعديالتهما،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2011يف �ش�أن النقل الربي والئحته التنفيذية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�شركات التجارية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمنية يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2005ب�ش�أن ا�ستخدام نظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات
الإلكرتوين،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2012باعتماد جدول املخالفات والغرامات اخلا�صة
بنظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات الإلكرتوين،
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وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
ن�شئة واملُ ِّ
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
		
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
		
الهيئة
 :املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين بالهيئة.
املدير العام
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
		
امل�ؤ�س�سة
� :أي من الأن�شطة التي ُي�ص ّرح لل ُمن�ش�أة ُمبزاولتها ،من بني الأن�شطة املُح ّددة
		
الن�شاط
يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرار� ،أو الأن�شطة التي ي�صدر بتحديدها
قرار من املدير العام.
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة فردية ُم�ص ّرح لها مبزاولة الن�شاط يف الإمارة.
		
املن�ش�أة
 :نظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات الإلكرتوين املُ ّ
نظم مبوجب املر�سوم
		
النظام
رقم ( )22ل�سنة  2005املُ�شار �إليه.
� :آلة ميكانيكية �أو دراجة عادية �أو نارية �أو عربة �أو �أي جهاز �آخر ي�سري على
		
املركبة
الطريق بقوة ميكانيكية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وي�شمل ذلك اجلرار.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،والتي يُ�ص ّرح مبوجبها لل ُمن�ش�أة مبُزاولة الن�شاط يف
الت�صريح
الإمارة.
اخلدمات اللوج�ستية  :اخلـدمـات املُتع ّلقـة ب�إدارة وتخطيط و ُمـراقبـة تد ّفـق ال�سلـع واخلـدمـات من
�أماكــن �إنتـاجهـا �إلى مـواقـع ا�ستـهـالكـهـا ،مبـا يف ذلك خدمـات التخلي�ص،
وال�شحن الربي ،والتخزين ،والفرز ،والتغليف ،والتوزيع ،و�إعادة ال�شحن.
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نطاق التطبيق
املادة ()2
ت�سري �أحكام هذا القرار على املُن�ش�آت العاملة يف الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�صة،
واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
مزاولة الن�شاط
املادة ()3
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة الن�شاط يف الإمارة قبل احل�صول على الت�صريح ،و ُت�ستثنى من
ذلك اجلهات احلكومية.
ب -تكون ُم ّدة الت�صريح �سنة واحدة قابلة للتجديد ،على �أن ُيق ّدم طلب التجديد خالل ()30
ثالثني يوم ًا على الأقل من تاريخ انتهائه.
جـ -حُتدِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القرار ال�شروط والإجراءات واملُتط ّلبات والوثائق الواجب
تو ّفرها لإ�صدار الت�صريح.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()4
تتولى امل�ؤ�س�سة املهام وال�صالح ّيات التالية:
 -1البت يف طلبات احل�صول على الت�صريح.
	-2حتديد عدد املركبات التي يجوز لل ُمن�ش�أة مزاولة الن�شاط بوا�سطتها.
 -3مراقبة مدى التزام املُن�ش�أة ب�شروط الت�صريح.
�	-4إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة بالأن�شطة واملُن�ش�آت واملركبات امل�شمولة ب�أحكام هذا القرار.
�	-5أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتنظيم الن�شاط يف الإمارة.
التزامات املن�ش�أة
املادة ()5

تلتزم املن�ش�أة مبا يلي:
 -1توفري مكتب ومركبات ومواقف ،مبا يتنا�سب مع طبيعة الن�شاط املُ�ص ّرح لها ُمبزاولته ،ومبا
يتفق مع ال�ضوابط واملعايري التي تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -2الن�شاط املُح ّدد يف الت�صريح.
 -3كتابة ا�سم املن�ش�أة ،ووزن املركبة بهيئتها الفارغة واملُح ّملة ب�شكل وا�ضح ومقروء على هيكلها
اخلارجي.
 -4عدم ل�صق �أو تعليق �أي مواد دعائية على هيكل املركبة قبل احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة
املُ�سبقة على ذلك.
 -5عدم التنازل عن الت�صريح للغري �أو الت�صرف فيه ب�أي �شكل من الأ�شكال �إال بعد احل�صول
على موافقة امل�ؤ�س�سة املُ�سبقة على ذلك.
 -6فح�ص وجتديد ترخي�ص املركبة �سنوي ًا.
 -7اال�شرتاك والت�سجيل يف النظام.
 -8احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة من اجلهات احلكومية املعن ّية يف الإمارة.
 -9تركيب نظام التتبع املُعتمد لدى م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية.
 -10فح�ص وجتديد فح�ص املركبات التي تزاول الأن�شطة الواردة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق
بهذا القرار يف مراكز اخلدمة املعن ّية التابعة للإمارة.
�	-11إخطار امل�ؤ�س�سة يف حال رغبتها يف التوقف ُم�ؤقت ًا عن مزاولة الن�شاط قبل (� )60ستني يوم ًا
من التاريخ املُح ّدد للتوقف ،على �أال تزيد ُم ّدة التوقف على �سنة واحدة ،ويجوز متديد هذه
املُ ّدة بنا ًء على موافقة امل�ؤ�س�سة.
 -12ا�ستخدام املواقف والأماكن املُعتمدة من الهيئة واجلهات املخت�صة بالإمارة عند مزاولتها
للن�شاط.
 -13اللوائح والقرارات والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة املُتعلقة ُمبزاولة الن�شاط.
 -14التعاون مع موظفي الهيئة واملُخ ّولني من قبلها ،وتزويد امل�ؤ�س�سة باملعلومات والبيانات
واملُ�ستندات التي تطلبها.
 -15االلتزام باال�شرتاطات الف ّنية للمركبة ،التي تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
�	-16أي التزامات �أخرى تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
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الإجراءات والتدابري
املادة ()6
للهيئة وفق ًا ملُقت�ضيات امل�صلحة العامة اتخاذ ما تراه ُمنا�سب ًا من �إجراءات وتدابري ملُعاجلة وتاليف
الت�أثريات ال�سلب ّية التي قد تنجم عن املركبات العائدة للمن�ش�أة� ،سوا ًء على حركة ال�سري وال�سالمة
املرورية �أو على م�ستخدمي الطرق �أو على ال�صحة وال�سالمة العامة والبيئة ،دون �أن تتحمل الهيئة
�أي تبعات �أو م�س�ؤوليات عن هذه الإجراءات والتدابري �أو التعوي�ض عنها.
الر�سوم
املادة ()7
ت�ستويف امل�ؤ�س�سة نظري �إ�صدار الت�صاريح وتقدمي اخلدمات املُح ّددة يف اجلدول رقم ( )2املُلحق
بهذا القرار الر�سوم املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها.
املخالفات والعقوبات الإدارية
املادة ()8
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هذا القرار والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبهما بالغرامات املُب ّينة يف اجلدول
رقم ( )3املُلحق بهذا القرار ،و ُت�ضاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها
خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد يف ح ّدها الأق�صى
على ( )20.000ع�شرين �ألف درهم.
ب -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للهيئة اتخاذ
واحد �أو �أكرث من التدابري والإجراءات التالية بحق املُخالف:
�	-1إنذار كتابي.
 -2الإيقاف عن مزاولة الن�شاط ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
�	-3إلغاء الت�صريح.
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ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()9
تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف �إثبات الأفعال التي تقع باملُخالفة لأحكام هذا القرار والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة
مبوجبهما ،ويكون لهم يف �سبيل ذلك دخول املن�ش�أة ومرافقها املُختلفة وتفتي�ش مركباتها واالطالع
على �سجالتها و ُم�ستنداتها وحترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة يف هذا ال�ش�أن واال�ستعانة باجلهات
احلكومية املعنية يف الإمارة مبا يف ذلك �أفراد ال�شرطة.
التظلم
املادة ()10
لكل ذي م�صلحة التظلم ّ
خطي ًا لدى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُتّخذة بحقه
مبوجب �أحكام هذا القرار والئحته التنفيذية ،خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره
بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ِّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر يف هذا التظ ّلم
نهائي ًا.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()11
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا القرار حل�ساب اخلزانة
العامة حلكومة دبي.
توفيق الأو�ضاع
املادة ()12
على جميع املُن�ش�آت التي تزاول الن�شاط بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق �أو�ضاعها مبا يتّفق و�أحكامه،
خالل ُمهلة ال تزيد على �سنة من تاريخ العمل به ،وللمدير العام متديد هذه املدة ملدة مماثلة يف
الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
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�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()13
�صدر املدير العام الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،وال تكون هذه
ُي ِ
الالئحة التنفيذية والقرارات نافذة �إال بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()14
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()15
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ن�شره.

حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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جدول رقم ()1
�صرح مبزاولتها بوا�سطة املركبات
بتحديد �أن�شطة النقل والت�أجري واخلدمات املُ ّ
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

الن�شاط
نقل الركاب باحلافالت على اخلطوط الدولية.
بيع الب�ضائع بوا�سطة املركبة.
نقل النقود واملجوهرات والأ�شياء الثمينة.
نقل املياه.
ُ
خ�ص�صة للتربيد.
النقل باملركبات امل ّ
ُ
تخ�ص�صة.
النقل باملركبات ذات الأغرا�ض امل ّ
نقل الب�ضائع بال�شاحنات الثقيلة.
نقل الب�ضائع بال�شاحنات اخلفيفة.
نقل وقطر املركبات املُ ّ
عطلة.
النقل باملركبات املُع ّدة جلمع القمامة و�إزالتها ونقلها.
نقل الوثائق واملُ�ستندات.
النقل بال�صهاريج املُع ّدة لنقل مياه ال�صرف ال�صحي و�سحب املياه.
نقل وقطر الدراجات النارية املُ ّ
عطلة.
نقل احليوانات.
نقل الأعالف والأغذية احليوانية.
تفجرة.
نقل املواد املُ ِّ
نقل الركاب بال�سيارات الكال�سيكية.
نقل املواد اخلطرة.
النقل الربي للمواد الأولية.
نقل املواد الإ�شعاعية.
نقل املركبات.
نقل املواد البرتولية.
ُ
نقل الأثاث اجلديد وامل�ستعمل.
نقل الطرود والر�سائل.
النقل والقطر الربي للقوارب.
ت�أجري احلافالت.
ُ
تخ�ص�صة.
ت�أجري املركبات ذات الأغرا�ض امل ّ
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٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢

ت�أجري معدات و�آالت الرفع والتحميل والت�شييد والبناء املُتح ّركة بوا�سطة عجالت
ومحُ ِّرك ميكانيكي.
ت�أجري البيوت املقطورة.
ت�أجري ال�شاحنات العامة.
ت�أجري مركبات نقل املركبات.
ت�أجري مركبات فح�ص ال�سواقة.
ت�أجري املركبات.
خ�ص�صة للتربيد.
ت�أجري املركبات املُ ّ
ت�أجري الدراجات الكهربائية.
ت�أجري الدراجات النارية.
ت�أجري الدراجات الهوائية.
ت�أجري �صهاريج نقل الغاز ال�سائل.
ت�أجري ال�صهاريج املُع ّدة لنقل مياه ال�صرف ال�صحي و�سحب املياه.
ت�أجري املركبات املُع ّدة جلمع القمامة و�إزالتها ونقلها.
ت�أجري �سيارات ال�سباق.
ت�أجري ال�سيارات اخلا�صة مع ال�سائق.
خدمات نقل املر�ضى وكبار ال�سن يف غري احلاالت الطارئة.
خدمات ال�صيانة املُتح ِّركة (ميكانيكي ،كهربائي� ،إطارات ،تكييف).
خدمات تنظيم النقل الثقيل على الطريق.
خدمات ت�سجيل املركبات.
خدمات و�أن�شطة التدريب على خدمات النقل.
خدمات تنظيم وتو�صيل الطلبات للمنازل.
اخلدمات اللوج�ستية.
توزيع وقود املركبات.
توزيع الغاز املنزيل.
�إدارة �أ�ساطيل املركبات.
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جدول رقم ()2
قدمة من امل�ؤ�س�سة
بتحديد ر�سوم �إ�صدار املوافقات والت�صاريح واخلدمات املُ ّ
بتحديد املخالفات والغرامات
م

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

البيان

�إ�صدار الت�صريح وجتديده.
�إ�صدار ت�صريح مزاولة ن�شاط �إدارة �أ�ساطيل املركبات.
�إ�صدار وجتديد ت�صريح كاونرت للمن�ش�أة.
�إلغاء ت�صريح كاونرت للمن�ش�أة.
�إلغاء الن�شاط.
�إلغاء الت�صريح.
التنازل عن الت�صريح.
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف للـت�صريح.
املوافقة على تغيري موقع العمل.
املوافقة على التدريب على النظام.
�إ�صدار خطاب موجه لكاتب العدل باملوافقة على عقد ت�أ�سي�س
املن�ش�أة.
�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر.
�إ�صدار كتيب ت�صنيف �أن�شطة النقل واملوا�صالت.
�إ�صدار قائمة باملن�ش�آت العاملة يف الإمارة.
تعديل بيانات الت�صريح.
ت�صديق عقد �سنوي ملزاولة ن�شاط �إدارة �أ�ساطيل املركبات.
طلب التوقف املُ�ؤ ّقت عن مزاولة الن�شاط.
�إعادة مزاولة الن�شاط بعد التوقف.
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جدول رقم ()3
بتحديد املخالفات والغرامات
و�صف املخالفة

م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

مقدار الغرامة
(بالدرهم)

مزاولة ن�شاط النقل �أو الت�أجري لل�شاحنات وال�صهاريج والآليات
الثقيلة دون ت�صريح.
مزاولة ن�شاط النقل �أو الت�أجري للحافالت ومركبات القطر دون
٨٠٠٠
ت�صريح.
٥٠٠٠
مزاولة ن�شاط النقل والت�أجري دون ت�صريح.
٣٠٠٠
مزاولة ن�شاط النقل �أو الت�أجري للدراجات دون ت�صريح.
 1000درهم عن
مزاولة الن�شاط بت�صريح منتهي.
كل �شهر ت�أخري
ل�صق �أو تعليق �أي مواد دعائية على هيكل املركبة دون احل�صول
5000
على موافقة امل�ؤ�س�سة املُ�سبقة على ذلك.
3000
عدم تو ّفر ال�شروط الفنية باملركبة.
٤٠٠٠
ا�ستخدام املركبة لأغرا�ض غري م�صرح بها.
٥٠٠
عرقلة عمل موظفي ومفت�شي الهيئة.
عدم التق ّيد بكتابة ا�سم املن�ش�أة ووزن املركبة فارغة ومحُ ّملة على
٥٠٠
هيكلها اخلارجي ب�شكل وا�ضح ومقروء.
٥٠٠
عدم توفري مكتب يتنا�سب مع طبيعة الن�شاط.
التوقف عن مزاولة الن�شاط �أو التنازل عن الت�صريح �أو �إجراء
٥٠٠
تعديالت عليه �أو الت�صرف فيه ب�أي �شكل من الأ�شكال دون
احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة امل�سبقة على ذلك.
٥٠٠
عدم �إبراز ن�سخة من �أمر الت�شغيل يف املركبة عند الطلب.
٥٠٠
عدم م�سك الدفاتر وال�سجالت الالزمة ملزاولة الن�شاط.
عدم تزويد امل�ؤ�س�سة باملعلومات �أو املُ�ستندات �أو البيانات �أو
٥٠٠
الإح�صاءات التي تطلبها وترى �ضرورة االطالع عليها.
٢٠٠
�إيقاف �أو تنقل املركبات يف �أماكن غري م�سموح بها.
خمالفة اللوائح والقرارات والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة
٢٠٠٠
واملُتع ّلقة مبزاولة الن�شاط.
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١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

عدم االلتزام بالن�شاط املُح ّدد يف الت�صريح �أو مزاولة ن�شاط
ُمغاير ملا مت حتديده يف الت�صريح.
عدم تركيب نظام التتبع املُعتمد لدى م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة
الأمنية.
عدم فح�ص وجتديد فح�ص املركبات التي تزاول الأن�شطة
الواردة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرار يف مراكز
اخلدمة املعن ّية التابعة للإمارة.
�إدارة �أ�ساطيل املركبات بدون ت�صريح.
�إن�شاء كاونرت للمن�ش�أة بدون ت�صريح �أو بت�صريح منتهي.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة 2017
ب�ش�أن
�ضوابط اال�ستفادة من ُمبادرة الأمل
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2016باعتماد �آلية ت�سعري خدمات هيئة ال�صحة يف دبي،
وبهدف و�ضع مكرمة �صاحب ال�سمو حاكم دبي ،ب�إعفاء املواطنني ومن يف حكمهم من تكلفة
اخلدمات ال�صحية يف كل حماولة �إجناب لدى مركز دبي للأمرا�ض الن�سائية والإخ�صاب التابع
لهيئة ال�صحة يف دبي مو�ضع التطبيق ،واملعروفة بـ « ُمبادرة الأمل»،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
		
الدولة
� :إمارة دبي.
		
الإمارة
 :هيئة ال�صحة يف دبي.
		
الهيئة
 :مدير عام الهيئة.
املدير العام
 :مركز دبي للأمرا�ض الن�سائية والإخ�صاب التابع للهيئة.
		
املركز
اخلدمات ال�صحية  :اخلدمات الطبية الت�شخي�صية والعالجية التي ُيقدِّ مها املركز ،يف كل حماولة
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ُمبادرة الأمل
			
الأ�سرة
			
املُواطن
		
حملة املرا�سيم
				
ال�سنة

�إجناب لأي من الفئات امل�ستفيدة من ُمبادرة الأمل.
 :مكرمة �صاحب ال�سمو حاكم دبي ب�إعفاء املواطنني ومن يف حكمهم
من تكلفة اخلدمات ال�صحية.
 :الزوج والزوجة اللذان يتق ّدمان بطلب اال�ستفادة من ُمبادرة الأمل.
ُ :كل من يحمل جن�سية الدولة.
 :الأ�شخا�ص الذين �صدر ب�ش�أنهم مر�سوم من حاكم الإمارة باملوافقة
على اكت�سابهم جن�سية الدولة.
 :ال�سنة امليالدية.

الفئات املُ�ستفيدة من ُمبادرة الأمل
املادة ()2
ق�سم الفئات املُ�ستفيدة من ُمبادرة الأمل �إلى ( )3ثالث فئات ،وذلك على النحو التايل:
ُت ّ
الفئة الأولى :وت�شمل:
 -1الأ�سرة التي لديها خال�صة قيد �صادرة عن الإمارة.
 -2الأ�سرة التي تكون فيها الزوجة لديها خال�صة قيد �صادرة عن الإمارة والزوج من �أوالد
املواطنات �أو من حملة املرا�سيم.
الفئة الثانية :وت�شمل:
 -1الأ�سرة التي لديها خال�صة قيد �صادرة عن غري الإمارة.
 -2الأ�سرة التي تكون فيها الزوجة لديها خال�صة قيد �صادرة عن غري الإمارة والزوج من �أوالد
املواطنات �أو من حملة املرا�سيم.
الفئة الثالثة :وت�شمل الأ�سرة التي يكون الزوج والزوجة فيها من �أوالد املواطنات �أو من حملة
املرا�سيم.
�شروط اال�ستفادة من ُمبادرة الأمل
املادة ()3
ُي�شرتط لال�ستفادة من ُمبادرة الأمل� ،أن تتو ّفر يف الفئات امل�ستفيدة من املُبادرة ،ما يلي:
� -1أن مي�ضي على زواج الأ�سرة �سنة ف�أكرث.
�	-2أن ال يتوفر لدى الأ�سرة ،ت�أمني �صحي ُي ّ
غطي تكلفة اخلدمات ال�صحية� ،أو �أي دعم يتعلق
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بتح ّمل تكلفة هذه اخلدمات من �أي جهة عامة �أو خا�صة.
�	-3أن ُيو ّقع طرفا الأ�سرة على �إقرار ب�صحة املعلومات التي يتم التق ّدم بها لال�ستفادة من ُمبادرة
الأمل.
�	-4أن تكون الزوجة ُم�ضافة �إلى خال�صة القيد لزوجها املواطن.
�	-5أن تكون املرا�سيم اخلا�صة بحملة املرا�سيم �سارية املفعول وقت اال�ستفادة من املُبادرة.
�صرح بها لال�ستفادة من ُمبادرة الأمل
عدد املحاوالت املُ ّ
املادة ()4
تتح ّدد عدد املحاوالت املُ�ص ّرح بها خالل ال�سنة للفئات املُ�ستفيدة من ُمبادرة الأمل ،وفق ًا ملا يلي:
 )3( -1ثالث حماوالت يف ال�سنة للفئة الأولى ،يف حال عدم وجود �أوالد للأ�سرة� ،أو لديها حالة
طبية مثبتة ب�ضرورة حتديد ال ِأج ّنة� ،أو وجود ( )3ثالثة �أوالد ف�أقل ولديها حالة مر�ضية مثبتة
بعدم �إمكانية الإجناب ب�شكل طبيعي من قبل طرفيها �أو �أحدهما.
 -2حماولتني يف ال�سنة للفئة الثانية ،يف حال عدم وجود �أوالد للأ�سرة� ،أو لديها حالة طبية
مثبتة ب�ضرورة حتديد ال ِأج ّنة� ،أو وجود ولدين ف�أقل ولديها حالة مر�ضية مثبتة بعدم �إمكانية
الإجناب ب�شكل طبيعي من قبل طرفيها �أو �أحدهما.
 -3حماولتني يف ال�سنة للفئة الثالثة ،يف حال عدم وجود �أوالد للأ�سرة� ،أو لديها حالة طبية مثبتة
ب�ضرورة حتديد ال ِأج ّنة� ،أو وجود ولد واحد ولديها حالة مر�ضية مثبتة بعدم �إمكانية الإجناب
ب�شكل طبيعي من قبل طرفيها �أو �أحدهما.
تطبيق الأ�صول الفنية الطبية
املادة ()5
لغايات حتديد �إمكانية اال�ستفادة من ُمبادرة الأمل وعدد املُحاوالت املُ�ص ّرح بها لكل فئة من الفئات
املُح ّددة يف املادة ( )2من هذا القرار ،يتم تطبيق الأ�صول الفنية الطبية املُعتمدة لدى املركز يف
هذا ال�ش�أن.
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�إجراءات اال�ستفادة من ُمبادرة الأمل
املادة ()6
تتح ّدد الإجراءات والنماذج واملُ�ستندات الواجب تقدميها لال�ستفادة من ُمبادرة الأمل ،مبوجب
قرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير العام.
التقارير
املادة ()7
ف�صل بالفئات املُ�ستفيدة من ُمبادرة الأمل،
تتولى الهيئة ب�شكل دوري تزويد دائرة املالية بتقرير ُم ّ
وعدد املُحاوالت التي قامت بها ،و ِن َ�سب جناحها ،وتكلفة اخلدمات ال�صحية املُق ّدمة لها ،و�أي بيانات
�أو معلومات �أخرى ذات �صلة تطلبها دائرة املالية.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()8
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،وال تكون هذه القرارات �سارية �إال
بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()9
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()10
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي

		
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة 2017
ب�ش�أن
ا�ستحداث مكتب ال�ش�ؤون ال�ضريبية يف الهيكل التنظيمي لدائرة املالية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ
«الدائرة»،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2017باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة املالية،
قررنا ما يلي:

ا�ستحداث مكتب ال�ش�ؤون ال�ضريبية
املادة ()1
ُت�ستحدث يف الهيكل التنظيمي لدائرة املالية املُعتمد مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ()19
ل�سنة  2017املُ�شار �إليه ،وحدة تنظيمية جديدة با�سم «مكتب ال�ش�ؤون ال�ضريبية» وتخ�ضع للإ�شراف
املُبا�شر من قبل مدير عام الدائرة.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
ُي�صدر مدير عام الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد املهام
الوظيفية ملكتب ال�ش�ؤون ال�ضريبية املُ�ستحدث مبوجب هذا القرار.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )51ل�سنة 2017
ب�ش�أن
ترقية نائب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة االت�صاالت املتخ�ص�صة (نداء)
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
تخ�ص�صة (نداء)،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة االت�صاالت املُ ّ
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة  2013باعتماد الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة االت�صاالت
تخ�ص�صة (نداء)،
املُ ّ
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )39ل�سنة  2013ب�ش�أن تعيني نائب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
تخ�ص�صة (نداء)،
االت�صاالت املُ ّ
قررنا ما يلي:

ترقية وتعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
تخ�ص�صة
ُير ّقى ال�س ّيد /من�صور جمعه نا�صر بوع�صيبه ،نائب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة االت�صاالت املُ ّ
(نداء) ،و ُيعينّ ُمدير ًا تنفيذي ًا لها ،وتحُ ّدد الفئة الوظيفية املُق ّررة للمدير التنفيذي وفق ًا لأحكام
القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )52ل�سنة 2017
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع اخلدمات املُ� ّؤ�س�سية بدائرة املالية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2017باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة املالية،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتعينّ ال�س ّيدة /هدى حمدان ال�شيخ احلمرييُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع اخلدمات املُ� ّؤ�س�سية بدائرة
املالية ،وتمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه،
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  1يونيو  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ  15يونيو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رم�ضان 1438هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة 2017
بتعيني
�أمني عام اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي
__________
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014ب�ش�أن اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )13ل�سنة  2017ب�ش�أن ترقية �ضابط من ذوي الرتب العليا و�إحالته �إلى التقاعد،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة  2014ب�ش�أن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا
للت�شريعات يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني الأمني العام
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد� /أحمد �سعيد بن م�سحار املهريي� ،أمين ًا عام ًا للجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي،
خ�ص�صات املال ّية للأمني العام وفق ًا للت�شريعات ال�سارية لدى اللجنة العليا للت�شريعات.
وتحُ ّدد املُ ّ
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ  12يوليو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شوال 1438هـ
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قرار �إداري رقم ( )270ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح موظ َفني يف بلدية دبي �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
__________
مدير عام بلدية دبي
بعد االطالع على �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002ب�ش�أن ال�صرف ال�صحي والري وت�صريف املياه يف �إمارة
دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

منح ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1

يمُ نح كل من:
�	-1إبراهيم عبد العزيز �إبراهيم ال�صفران ،رئي�س ق�سم عمليات العوير� ،إدارة حمطات معاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي.
 -2ع�صام غطا�س ،مهند�س تن�سيق م�شاريع� ،إدارة ال�صرف ال�صحي والري.
املوظفان يف بلدية دبي� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة
لأحكام الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002امل�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظ َفني املخو َلني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
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�	-1أحكام الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها
فيه عند قيامهم مبهامهم.
 -2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002امل�شار �إليه
بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا الأمر وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� -3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 -5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 -6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 -7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	-8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 -9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظ َفني املخ َو َلني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار
ممار�سة ال�صالحيات التالية:
 -1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 -2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� -3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	-4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى مدير عام بلدية دبي �أو من يفو�ضه اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا
يف ذلك:
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�	-1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 -2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
م .ح�سني نا�صر لوتاه
املدير العام

�صدر يف دبي بتاريخ  8يونيو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  13رم�ضان 1438هـ
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