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املحتويات 

�صاحب ال�صمو حاكم دبي
قوانني

- ق�نون رقم )18( ل�شنة 2017 بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )6( ل�شنة 2012 ب�ش�أن 
اإدارة املوارد الب�شرية للع�شكريني املحليني الع�ملني يف اإم�رة دبي.

- ق�نون رقم )19( ل�شنة 2017 بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )13( ل�شنة 2008 ب�ش�أن 
تنظيم ال�شجل العق�ري املبدئي يف اإم�رة دبي.

- ق�نون رقم )20( ل�شنة 2017 بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )31( ل�شنة 2009 ب�إن�ش�ء 
دائـرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبـي.

مرا�صيم
لإم�رة  التنفيذي  املجل�ض  اأمني ع�م  اإنه�ء خدمة  ب�ش�أن  ل�شنة 2017  رقم )34(  - مر�شوم 

دبي.
- مر�شوم رقم )35( ل�شنة 2017 بتعيني مدير ع�م دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي.

- مر�شوم رقم )36( ل�شنة 2017 بتعيني اأع�ش�ء يف جمل�ض اأمن�ء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.

ويل عهد دبي
قرارات

- قرار رقم )3( ل�شنة 2017 ب�ش�أن اإع�دة ت�شكيل جمل�ض اإدارة مركز دبي للتوحد.

املجل�ص التنفيذي
قرارات

- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )58( ل�شنة 2017 ب�ش�أن اعتم�د ر�شوم وغرام�ت التخل�ض من 
النف�ي�ت يف اإم�رة دبي.

الثق�فة  لقط�ع  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�شنة   )60( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار   -
والرتاث بهيئة الثق�فة والفنون يف دبي.
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- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )61( ل�شنة 2017 بنقل وتعيني مدير تنفيذي لقط�ع العملي�ت 
امل�ش�ندة بهيئة الثق�فة والفنون يف دبي.
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قانون رقم )1٨( ل�صنة 2017
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )6( ل�صنة 2012

ب�صاأن
اإدارة املوارد الب�صرية للع�صكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي

__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على الق�نون رقم )6( ل�شنة 2012 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرية للع�شكريني املحليني 
الع�ملني يف اإم�رة دبي، وُي�ش�ر اإليه فيم� بعد بـِ »القانون الأ�صلي«،

ُن�صدر القانون التايل: 
املواد املُ�صتبدلة

املادة )1(
ُي�شتبدل بن�شو�ض املواد )88(، )107( و)122( من الق�نون الأ�شلي، الن�شو�ض الت�لية:

اأنواع الإجازات
املادة )٨٨(

تتحّدد الإج�زات التي يجوز منحه� للمنت�شب وفقً� لأحك�م هذا الق�نون مب� يلي: اأ-  
الإج�زة ال�شنوية.   -1
الإج�زة املر�شية.   -2

اإج�زة الأمومة والو�شع والرع�ية.   -3
اإج�زة الأبوة.   -4

اإج�زة احلداد.   -5
اإج�زة العدة.   -6
اإج�زة احلج.  -7

الإج�زة ال�شتثن�ئية.   -8
الإج�زة الدرا�شية.   -9
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10-  الإج�زة بدون راتب.
11-  الإج�زة الإدارية. 
12-  الإج�زة الع�ر�شة.

ل يجوز للمنت�شب وحتت ط�ئلة امل�شوؤولية الت�أديبية اأن ينقطع عن عمله اإل يف حدود الإج�زات  ب-  
املُرّخ�ض له به�.

اإجازة الأمومة والو�صع والرعاية وا�صرتاحة الر�صاعة
املادة )107(

اإج�زة الأمومة:  اأ-  
ت�ريخ  من  تبداأ  يومً�،  ت�شعني   )90( ملدة  �ش�مل  براتب  اأمومة  اإج�زة  املنت�شبة  ت�شتحق    -1
الولدة، ويجوز للمنت�شبة طلب بدء هذه الإج�زة قبل )30( ثالثني يومً� على الأكرث من 

الت�ريخ املُتوّقع للولدة، �شريطة اأن تكون املُّدة ُمّت�شلة.
يجوز للجنة الطبية ت�أجيل اإج�زة الأمومة ب�شكل ك�مل اأو ُجزئي يف ح�لت طبية خ��شة    -2
ُمتعّلقة ب�ملولود، ملُّدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ ا�شتحق�ق املنت�شبة لهذه 

الإج�زة.
يجوز اجلمع بني اإج�زة الأمومة واأي اإج�زة اأخرى ُمقّررة مبوجب هذا الق�نون، وبحد    -3

اأق�شى )120( مئة وع�شرون يومً� من بداية اإج�زة الأمومة.
ت�ريخ  اعتب�رًا من  تنتهي  الإج�زة  ف�إن هذه  الأمومة،  اإج�زة  اأثن�ء  املولود  وف�ة  يف ح�ل    -4
الوف�ة، وُتنح املنت�شبة يف هذه احل�لة اإج�زة و�شع ُتع�ِدل املُّدة املُتبّقية ملُّدة )60( �شتني 

يومً� من ت�ريخ الولدة اأو اإج�زة احلداد اأّيهم� اأطول.
اإج�زة الو�شع:  ب-  

اإج�زة مر�شية،  الأ�شبوع )24( من حمله�  اأجه�شت جنينه� قبل بدء  التي  املنت�شبة  ت�شتحق   
تتحّدد ُمّدته� بن�ًء على موافقة اللجنة الطبية، ويتم منحه� اإج�زة و�شع ملُّدة )60( �شتني يومً� 
اإذا اأجنبت طفاًل مّيتً� اأو اإذا اأجه�شت جنينه� بعد بدء الأ�شبوع )24( وذلك بن�ًء على موافقة 

اللجنة الطبية.
اإج�زة الرع�ية: ج-  

تبداأ  اإجم�يل  براتب  رع�ية  اإج�زة  الإع�قة،  ذوي  من  مولودًا  ت�شع  التي  املنت�شبة  ُتنح    -1
من ت�ريخ انته�ء اإج�زة الأمومة وحتى يبلغ وليده� ع�مه الأول، وذلك مبوافقة اللجنة 

الطبية.
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يجوز للمدير الع�م اأو من ُيفّو�شه وبعد موافقة اللجنة الطبية تديد ُمّدة الإج�زة امل�ش�ر    -2
اإليه� يف البند )1( من الفقرة )ج( من هذه امل�دة ملُّدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر يف 

كل مرة، وحتى يبلغ وليد املنت�شبة ع�مه الث�لث. 
ا�شرتاحة الر�ش�عة: د-  

ت�شتحق املنت�شبة ا�شرتاحة ملُّدة �ش�عتني يوميً� مدفوعة الراتب لإر�ش�ع وليده� والعن�ية    -1
انته�ئه�،  قبل  اأو  الر�شمي  الدوام  �ش�ع�ت  بدء  عند  �شواًء  ال�شرتاحة  هذه  وُتنح  به، 

وذلك بعد انته�ء اإج�زة الأمومة وحتى يبلغ وليده� ع�مه الأول.
ل ت�شتحق املنت�شبة ا�شرتاحة الر�ش�عة خالل �شهر رم�ش�ن املُب�رك، م� مل تكن تعمل وفق    -2

نظ�م املُن�وب�ت.
يف ح�ل اجتم�ع ا�شرتاحة الر�ش�عة مع اأي ا�شتئذان ملغ�درة مقر العمل، ف�إنه ل يجوز اأن    -3
تقل عدد �ش�ع�ت العمل الر�شمي للمنت�شبة عن )5( خم�ض �ش�ع�ت، واإل اعترب هذا اليوم 
اإج�زة �شنوية، ويف ح�ل عدم وجود ر�شيد للمنت�شبة من الإج�زة ال�شنوية، فُيعترب هذا 

اليوم اإج�زة بدون راتب.
احلقوق املُرتِبطة ب�إج�زة الأمومة والو�شع والرع�ية: هـ-  

الو�شع  اأو  الأمومة  اإج�زة  بدء  عند  تقع  التي  والر�شمية  الأ�شبوعية  الُعطل  حُتت�شب    -1
لك�فة  فعلّية  خدمة  ُمّدته�  ُتعترب  كم�  الإج�زة،  ُمّدة  �شمن  من  خالله�  اأو  الرع�ية  اأو 

الأغرا�ض.
اإج�زة  ترحيل  يجوز  ل  امل�دة،  )اأ( من هذه  الفقرة  البند )2( من  اأحك�م  مراع�ة  مع    -2

الأمومة اأو الو�شع اأو الرع�ية اأو اأي جزء منه�، كم� ل يجوز ا�شتبداله� ببدل نقدي.
اإذا اجتمعت اإج�زة الأمومة اأو اإج�زة الو�شع مع اإج�زة العّدة، ت�شتحق املنت�شبة يف هذه    -3

احل�لة الإج�زة الأطول.
الإجازة امل�صتحقة للمنت�صب خالل فرتة الختبار

املادة )122(
ل ي�شتحق املنت�شب اأثن�ء فرتة الختب�ر اأي اإج�زة مدفوعة الراتب فيم� عدا الإج�زة املر�شية،  اأ-  
اإج�زة الأمومة، اإج�زة الو�شع، اإج�زة الرع�ية، اإج�زة الأبوة، اإج�زة احلداد، اإج�زة العدة، 
هذه  من  اأي  اأي�م  عدد  ت�ش�وي  ملُّدة  الختب�ر  فرتة  تديد  يتم  اأن  على  الع�ر�شة،  والإج�زة 

الإج�زات.
من  �شبب  لأي  فيه�  ُتنهى خدم�ته  اأو  ب�لدائرة  العمل  من  ي�شتقيل  الذي  املنت�شب  ي�شتحق  ل  ب-  
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الأ�شب�ب خالل فرتة الختب�ر اأي اإج�زة �شنوية عن املُّدة التي ق�ش�ه� يف خدمة الدائرة.

ُمعاجلة الأو�صاع القائمة
املادة )2(

اأو ا�شرتاحة الر�ش�عة التي مت منحه� للمنت�شبة مل  اأو الو�شع  اإج�زة الأمومة  ُمّدة  اإذا ك�نت  اأ-  
اأو ال�شرتاحة مب�  تكتمل وقت العمل بهذا الق�نون، ف�إّنه يتم زي�دة ا�شتحق�قه� من الإج�زة 

ُيع�ِدل الفرق بني املُّدة التي انق�شت واملُّدة املُقّررة مبوجب اأحك�م هذا الق�نون.
اأو ا�شرتاحة الر�ش�عة التي مت منحه� للمنت�شبة قد  اأو الو�شع  اإذا ك�نت ُمّدة اإج�زة الأمومة  ب-  

انتهت قبل العمل بهذا الق�نون، ف�إّنه ل يتم زي�دة ا�شتحق�قه� من الإج�زة اأو ال�شرتاحة.

ال�صريان والن�صر
املادة )3(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 18 اأكتوبر 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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قانون رقم )1٩( ل�صنة 2017
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 200٨

ب�صاأن
تنظيم ال�صجل العقاري املبدئي يف اإمارة دبي

__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على الق�نون رقم )8( ل�شنة 2007 ب�ش�أن ح�ش�ب�ت �شم�ن التطوير العق�ري يف اإم�رة 
دبي،

وعلى الق�نون رقم )16( ل�شنة 2007 ب�إن�ش�ء موؤ�ش�شة التنظيم العق�ري، 
وعلى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2008 ب�ش�أن تنظيم ال�شجل العق�ري املبدئي يف اإم�رة دبي وتعديالته، 

ُن�صدر القانون التايل:
املادة املُ�صتبدلة

املادة )1(
ُي�شتبدل بن�ض امل�دة )11( من الق�نون رقم )13( ل�شنة 2008 املُ�ش�ر اإليه، الن�ض الت�يل: 

املادة )11( 
ُتّتبع القواعد والإجراءات الت�لية يف ح�ل اإخالل املُ�شرتي ب�لتزام�ته بتنفيذ عقد البيع على  )اأ(  

اخل�رطة املرَُبم بينه وبني املُطّور العق�ري: 
وفقً�  التع�قدية،  ب�لتزام�ته  املُ�شرتي  ب�إخالل  الدائرة  اإخط�ر  العق�ري  املُطّور  على    -1
املُطّور  بي�ن�ت  النموذج  يت�شّمن هذا  اأن  الغ�ية، على  لهذه  الدائرة  لدى  املُعّد  للنموذج 
على  البيع  لعقد  حماًل  ك�نت  التي  العق�رية  الوحدة  واأو�ش�ف  واملُ�شرتي،  العق�ري 
اخل�رطة، وتو�شيفً� وا�شحً� لاللتزام�ت التع�ُقدّية التي اأخّل املُ�شرتي به�، واأي بي�ن�ت 

ده� الدائرة. اأخرى حُتدِّ
على الدائرة فور ا�شتالمه� لالإخط�ر وبعد التحّقق من �شحة اإخالل املُ�شرتي ب�لتزام�ته    -2

التع�ُقدّية، القي�م مب� يلي:
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 )30( خالل  العق�ري  املُطّور  مع  التع�ُقدّية  ب�لتزام�ته  ب�لوف�ء  املُ�شرتي  اإخط�ر  اأ-  
ثالثني يومً� من ت�ريخ الإخط�ر، على اأن يكون هذا الإخط�ر خّطيً� وث�بت الت�ريخ، 
اأو بوا�شطة الربيد املُ�شّجل  اإم� ُح�شورّيً�  اإبالغ املُ�شرتي به من قبل الدائرة  ويتم 

ده� الدائرة. بعلم الو�شول اأو الربيد الإلكرتوين اأو اأي و�شيلة اأخرى حُتدِّ
اإجراء الت�شوية الوّدية بني املُطّور العق�ري واملُ�شرتي، اإن اأمكن ذلك، ويتم اإثب�ت  ب- 

هذه الت�شوية مُبلحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل املُطّور العق�ري واملُ�شرتي.
اإذا انق�شت املُهلة املُ�ش�ر اإليه� يف البند )2/اأ( من الفقرة )اأ( من هذه امل�دة دون قي�م   -3
املُ�شرتي بتنفيذ التزام�ته التع�ُقدّية اأو اإت�م الت�شوية الوّدية بينه وبني املُطّور العق�ري، 

ُت�شِدر الدائرة وثيقة ر�شمّية ل�ش�لح املُطّور العق�ري ُتفيد فيه� م� يلي:
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليه�  املن�شو�ض  ب�لإجراءات  العق�ري  املُطّور  التزام  اأ- 

امل�دة.
على  البيع  عقد  حمل  العق�رية  للوحدة  العق�ري  املُطّور  اإجن�ز  ن�شبة  حتديد  ب- 

اخل�رطة، وفقً� للمع�يري والقواعد املُعتمدة لدى املوؤ�ش�شة يف هذا ال�ش�أن.
من   )3( البند  يف  اإليه�  املُ�ش�ر  الر�شمّية  للوثيقة  ا�شتالمه  بعد  العق�ري  للُمطّور  يجوز    -4
الفقرة )اأ( من هذه امل�دة وبح�شب ن�شبة الإجن�ز، اتخ�ذ التدابري الت�لية بحق املُ�شرتي 

دون اللجوء اإلى الق�ش�ء اأو التحكيم:
يف ح�ل اإجن�ز املُطّور العق�ري لن�شبة تزيد على )80%( من الوحدة العق�رية، ف�إنه  اأ-  

يكون له اأي مم� يلي:
الإبق�ء على العقد املرُبم بينه وبني املُ�شرتي واحتف�ظه بك�مل املب�لغ املُ�شّددة    -1

له مع ُمط�لبة املُ�شرتي ب�شداد م� تبّقى من قيمة العقد.
الطلب من الدائرة بيع الوحدة العق�رية حمل العقد ب�ملزاد العلني لقت�ش�ء    -2
م� تبّقى من املب�لغ املُ�شتحّقة له، مع حتّمل املُ�شرتي لك�فة التك�ليف املرُتّتبة 

على هذا البيع.
قيمة  من   )%40( على  يزيد  ل  م�  وخ�شم  املُنفِردة،  ب�إرادته  العقد  ف�شخ    -3
الوحدة العق�رية املن�شو�ض عليه� يف عقد البيع على اخل�رطة، ورد م� زاد 
على ذلك للُم�شرتي خالل �شنة من ت�ريخ ف�شخ العقد، اأو خالل )60( �شتني 

يومً� من ت�ريخ اإع�دة بيع الوحدة العق�رية ملُ�شرٍت اآخر، اأيُّهم� اأ�شبق.
من   )%80( ولغ�ية   )%60( بني  ترتاوح  لن�شبة  العق�ري  املُطّور  اإجن�ز  ح�ل  يف  ب-  
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الوحدة العق�رية، ف�إّنه يكون له ف�شخ العقد ب�إرادته املُنفِردة، وخ�شم م� ل يزيد 
على  البيع  عقد  يف  عليه�  املن�شو�ض  العق�رية  الوحدة  قيمة  من   )%40( على 
اأو  للُم�شرتي خالل �شنة من ت�ريخ ف�شخ العقد،  اخل�رطة، ورد م� زاد على ذلك 
خالل )60( �شتني يومً� من ت�ريخ اإع�دة بيع الوحدة العق�رية ملُ�شرٍت اآخر، اأيُّهم� 

اأ�شبق.
خالل  من  وذلك  العق�ري،  امل�شروع  يف  العمل  العق�ري  املُطّور  ُمب��شرة  ح�ل  يف  ج-  
املُعتمدة من  للت�ش�ميم  الإن�ش�ئية وفقً�  الأعم�ل  والبدء يف  البن�ء  ا�شتالمه ملوقع 
العق�رية،  الوحدة  من  تقل عن )%60(  اإجن�زه  ن�شبة  وك�نت  ة،  املُخت�شّ اجله�ت 
يزيد على )25%( من  م� ل  املُنفِردة وخ�شم  ب�إرادته  العقد  ف�شخ  له  يكون  ف�إّنه 
قيمة الوحدة العق�رية املن�شو�ض عليه� يف عقد البيع على اخل�رطة، ورد م� زاد 
على ذلك للُم�شرتي خالل �شنة من ت�ريخ ف�شخ العقد، اأو خالل )60( �شتني يومً� 

من ت�ريخ اإع�دة بيع الوحدة العق�رية ملُ�شرٍت اآخر، اأيُّهم� اأ�شبق.
يف ح�ل عدم بدء املُطّور العق�ري ب�لعمل يف امل�شروع العق�ري لأي �شبب خ�رج عن  د-  
املُنفِردة  ب�إرادته  العقد  ف�شخ  له  يكون  ف�إّنه  منه،  تق�شري  اأو  اإهم�ل  ودون  اإرادته 
وخ�شم م� ل يزيد على )30%( من قيمة املب�لغ املدفوعة له من قبل املُ�شرتي، ورد 

م� زاد على ذلك للُم�شرتي خالل )60( �شتني يومً� من ت�ريخ ف�شخ العقد.
)ب(  يف ح�ل اإلغ�ء امل�شروع العق�ري بقرار ُم�شّبب من املوؤ�ش�شة، ف�إّنه يجب على املُطّور العق�ري رد 
ك�فة املب�لغ املُ�شتلمة من املُ�شرتين، وفقً� لالإجراءات والأحك�م املن�شو�ض عليه� يف الق�نون 

رقم )8( ل�شنة 2007 املُ�ش�ر اإليه.
ل ُتطّبق الإجراءات والقواعد املن�شو�ض عليه� يف هذه امل�دة على عقد بيع الأر�ض التي مل يتم  )ج(  
البيع فيه� على اخل�رطة، ويظل هذا البيع خ��شعً� لالأحك�م املن�شو�ض عليه� يف العقد املرُبم 

بني اأطرافه.
على  البيع  عقود  جميع  على  امل�دة  هذه  يف  عليه�  املن�شو�ض  والإجراءات  القواعد  ت�شري  )د(  

اخل�رطة �شواًء التي مت اإبرامه� قبل اأو بعد العمل بهذا الق�نون.
الع�م، ويرتّتب على  النظ�م  امل�دة من  املن�شو�ض عليه� يف هذه  والقواعد  الإجراءات  ُتعترب  )هـ(  

عدم اللتزام به� الُبطالن.
ل حتول الإجراءات والقواعد املن�شو�ض عليه� يف هذه امل�دة دون جلوء املُ�شرتي للق�ش�ء اأو  )و(  
املُخّولة له مبوجب هذه  العق�ري يف ا�شتخدام ال�شالحّي�ت  املُطّور  التحكيم يف ح�ل تع�ّشف 
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امل�دة.

الإلغاءات
املادة )2(

 ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا الق�نون.

ال�صريان والن�صر
املادة )3(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 18 اأكتوبر 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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قانون رقم )20( ل�صنة 2017
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )31( ل�صنة 200٩

باإن�صاء
دائـرة املوارد الب�صرّية حلكومة دبـي

__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )31( ل�شنة 2009 ب�إن�ش�ء دائرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي، وُي�ش�ر اإليه فيم� 

بعد بـِ »القانون الأ�صلي«،

ُن�صِدر القانون التايل:
املواد املُ�صتبدلة

املادة )1(
ُي�شتبدل بن�شو�ض املواد )2(، )3(، )8(، )10(، و)12( من الق�نون الأ�شلي، الن�شو�ض الت�لية:

املادة )2(
تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 

يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:
: اإم�رة دبي. الإم�رة 

: �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي. احل�كم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: املجل�ض التنفيذي لالإم�رة. املجل�ض التنفيذي 
: الدوائر احلكومية والهيئ�ت واملوؤ�ش�ش�ت الع�مة وم� يف حكمه�، وت�شمل �شلط�ت  اجله�ت احلكومية 

املن�طق احلرة واملج�ل�ض احلكومّية يف الإم�رة.
: دائرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي. الدائرة 

: مدير ع�م الدائرة. املدير الع�م 
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املادة )3(
امله�م  تتولى  دبي«،  حلكومة  الب�شرّية  املوارد  »دائرة  ُت�شّمى  دائرة  الق�نون  هذا  مبوجب  تن�ش�أ 
والخت�ش��ش�ت وال�شالحي�ت املنوطة به� مبوجب هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�رية يف الإم�رة، 

وُتلحق ب�ملجل�ض التنفيذي.
املادة )٨(

يكون للدائرة ُمدير ع�م ُيعنّي مبر�شوم ُي�شِدره احل�كم. اأ-  
يكون املدير الع�م م�شوؤوًل ُمب��شرًة اأم�م املجل�ض التنفيذي عن تنفيذ امله�م املنوطة به مبوجب  ب-   
هذا الق�نون والقرارات ال�ش�درة مبوجبه، والت�شريع�ت ال�ش�رية يف الإم�رة، وم� يتم تكليفه 

به من احل�كم اأو رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
اأن�ِشئت  التي  لالأهداف  حتقيقه�  و�شم�ن  الدائرة  على  الع�م  الإ�شراف  الع�م  املدير  يتولى  ج-  
الق�نون  هذا  مبوجب  به�  املنوطة  والخت�ش��ش�ت  ب�مله�م  قي�مه�  من  والتحقق  لأجله�، 
والت�شريع�ت ال�ش�رية يف الإم�رة، ويكون له على وجه اخل�شو�ض امله�م وال�شالحي�ت الت�لية:

اإلى املجل�ض التنفيذي  اقرتاح ال�شي��شة الع�مة للدائرة وخططه� ال�شرتاتيجّية ورفعه�    -1
لعتم�ده�، واتخ�ذ م� يلزم من اإجراءات لتنفيذه� بعد اعتم�ده�.

اعتم�د اخلطط التطويرّية والت�شغيلّية للدائرة بن�ًء على اخلطط ال�شرتاتيجية وال�شي��شة    -2
الع�مة املُعتمدة، والإ�شراف على ُمت�بعة تنفيذه�.

اعتم�د املُب�درات والربامج وامل�ش�ريع والدرا�ش�ت والتو�شي�ت التي له� عالقة ب�أهداف    -3
واأعم�ل ون�ش�ط�ت الدائرة.

ة يف الإم�رة لعتم�ده�. اإعداد م�شروع املُوازنة ال�شنوّية للدائرة، ورفعه� للجه�ت املُخت�شّ   -4
ة يف الإم�رة لعتم�ده. اإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة، ورفعه للجه�ت املُخت�شّ   -5

الإدارّية  النواحي  من  الدائرة  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلقة  واللوائح  القرارات  اعتم�د    -6
وامل�لّية.

رفع التق�رير الدورّية اإلى املجل�ض التنفيذي املُتعلقة بتنفيذ ال�شي��ش�ت الع�مة واخلطط    -7
ال�شرتاتيجّية واملُب�درات املُعتمدة.

اإعداد تق�رير الأداء ال�شنوية ذات العالقة ب�أعم�ل واأن�شطة الدائرة، ورفعه� اإلى املجل�ض    -8
التنفيذي.

الفّنية  الكوادر  وتعيني  فيه�،  الع�ملني  وعلى  للدائرة  اليومّية  الأعم�ل  على  الإ�شراف    -9
والإدارّية الالزمة لت�شيري اأعم�ل الدائرة وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية لديه�.
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�شة، الدائمة واملُوؤّقتة، وحتديد مه�ّمه� و�شالحّي�ته�،  10-  ت�شكيل اللج�ن وفرق العمل املُتخ�شِّ
مب� ُي�ش�هم يف حتقيق اأهداف الدائرة.

11-  تثيل الدائرة اأم�م الغري، واإبرام العقود والتف�ق�ت الالزمة لتحقيق اأهداف الدائرة.
12-  اأي مه�م او �شالحّي�ت اأخرى يتم تكليفه به� من احل�كم اأو رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

املادة )10(
تتكّون املوارد امل�لّية للدائرة مم� يلي:

�ض للدائرة يف املُوازنة الع�مة للحكومة.  الدعم املُخ�شّ   -1
اأي موارد اأخرى ُيقّره� املجل�ض التنفيذي.   -2

املادة )12(
ُي�شدر رئي�ض املجل�ض التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

ال�صريان والن�صر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 29 اأكتوبر 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 �شــفــر 1439هـ
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مر�صوم رقم ) 34( ل�صنة 2017
ب�صاأن

اإنهاء خدمة اأمني عام املجل�ص التنفيذي لإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على الق�نون الحت�دي رقم )7( ل�شنة 1999 ب�ش�أن املع��ش�ت والت�أمين�ت الجتم�عية 
وتعديالته، 

وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2013 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين الُعموم يف حكومة دبي،

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2009 بتعيني اأمني ع�م املجل�ض التنفيذي،

نر�صم ما يلي: 
اإنهاء خدمة الأمني العام

املادة )1(
ُتنهى خدمة ال�صّيد/ عبداهلل عبدالرحمن ال�صيباين، اأمني ع�م املجل�ض التنفيذي.

ال�صريان والن�صر
املادة )2(

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

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ:  18 اأكتوبر 2017 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق:  28 حمرم 1439 هـ
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مر�صوم رقم )3٥( ل�صنة 2017
بتعيني

مدير عام دائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

دبي  حلكومة  الب�شرّية  املوارد  دائرة  ب�إن�ش�ء   2009 ل�شنة   )31( رقم  الق�نون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2013 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين الُعموم يف حكومة دبي،

نر�صم ما يلي:
تعيني املدير العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�صّيد/ عبداهلل علي اأحمد عبيد بن زايد الفال�صي، ُمديرًا ع�مً� لدائرة املوارد الب�شرّية 

حلكومة دبي.

ال�صريان والن�صر
املادة )2(

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

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ: 29 اأكتوبر 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق: 9 �شــفــر 1439 هـ
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مر�صوم رقم )36( ل�صنة 2017 
بتعيني 

اأع�صاء يف جمل�ص اأمناء موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على الق�نون رقم )19( ل�شنة 2015 ب�إن�ش�ء متحف امل�شتقبل،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2016 ب�ش�أن موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�ض اأمن�ء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، 

نر�صم ما يلي:
تعيني اأع�صاء يف املجل�ص 

املادة )1(
ُيعنّي ُكلٌّ من الت�لية اأ�شم�وؤهم اأع�ش�ًء يف جمل�ض اأمن�ء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل:

مع�يل/ عمر بن �شلط�ن العلم�ء.    -1
ال�شيد/ عبداهلل حممد بن طوق.   -2

ال�شيد/ عبداهلل حممد الب�شطي املري.   -3

تعيني نائب الع�صو املنتدب
املادة )2(

دبي  ملوؤ�ش�شة  املنتدب  للع�شو  ن�ئبً�  الأمن�ء،  جمل�ض  ع�شو  العلم�ء،  �شلط�ن  بن  عمر  مع�يل/  ُيعنّي 
للم�شتقبل.
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ال�صريان والن�صر
املادة )3(

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

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ: 2 نوفمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق: 13 �شــفــر 1439 هـ
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قرار رقم )3( ل�صنة 2017
ب�صاأن

اإعادة ت�صكيل جمل�ص اإدارة مركز دبي للتوحد
__________

ويل عهد دبي حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم   نحن  
                               رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز دبي للتوحد

بعد الطالع على املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2001 ب�إن�ش�ء مركز دبي للتوحد، وُي�ش�ر اإليه فيم� بعد 
ِبـ »املركز«،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�ض اإدارة مركز دبي للتوحد،

قررنا ما يلي: 
اإعادة ت�صكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُيع�د ت�شكيل جمل�ض اإدارة املركز، املُ�شّكل مبوجب القرار رقم )1( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه،  اأ-  

ليكون برئ��شتن�، وُع�شوّية ُكل من: 
ن�ئبً� للرئي�ض ال�شيد/ ه�ش�م عبداهلل الق��شم   -1

ع�شوًا ال�شيخة الدكتورة/ علي�ء بنت حميد الق��شمي   -2
ع�شوًا ال�شيد/ �ش�مي ي�قوت الري�مي   -3
ع�شوًا ال�شيد/ خ�لد عبدالكرمي امل�لك   -4
ع�شوًا مدير ع�م املركز    -5

وذلك ملُّدة ثالث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�ض اإدارة املركز املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة،  ب-  
ومل يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�ض، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�ض اإدارة املركز يف اأداء 

هم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم.  مه�مِّ
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ال�صريان والن�صر
املادة )2(

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

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

رئيــ�ص مــجلــ�ص الإدارة

�شدر يف دبي بت�ريخ 18 اأكتوبر 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥٨( ل�صنة 2017
ب�صاأن

اعتماد ر�صوم وغرامات التخّل�ص من النفايات يف اإمارة دبي
__________

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

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�ش�أن ت�شعري اخلدم�ت احلكومية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي، 
وعلى اأمر ت�أ�شي�ض جمل�ض بلدية دبي ل�شنة 1961، وُي�ش�ر اإليه فيم� بعد بـ »البلدية«،

وعلى الأمر املحلي رقم )115( ل�شنة 1997 ب�ش�أن اإدارة النف�ي�ت الطّبية يف اإم�رة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم )7( ل�شنة 2002 ب�ش�أن مواقع التخل�ض من النف�ي�ت يف اإم�رة دبي وتعديالته،
دبي  اإم�رة  املُجتمع يف  و�شالمة  الع�مة  ال�شحة  ب�ش�أن  ل�شنة 2003  رقم )11(  املحلي  الأمر  وعلى 

وتعديالته،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )4( ل�شنة 2012 ب�ش�أن تنظيم اإتالف املتفجرات يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
الر�صوم

املادة )1(
ُتعتمد مبوجب هذا القرار ر�شوم الت�ش�ريح واخلدم�ت التي ُتقّدمه� البلدية يف جم�ل التخّل�ض  اأ-  
من النف�ي�ت، وفقً� مل� هو ُمبنّي يف اجلداول اأرق�م )1(، )2(، )3(، )4(، )5( و)6( املُلحقة 

بهذا القرار.
لغ�ي�ت احت�ش�ب الر�شوم املن�شو�ض عليه� يف اجلداول املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
امل�دة، ُيعترب ُجزء الطن طنً� واحدًا، وُجزء الكيلو جرام كيلو جرامً� واحدًا، وُجزء ال�شنة �شنة 

ك�ملة.
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املُخالفات والعقوبات الإدارية
املادة )2(

اأيً� من  اأ�شد ين�ض عليه� اأي قرار اآخر، ُيع�قب كل من يرتكب  مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة  اأ-  
املُخ�لف�ت املن�شو�ض عليه� يف اجلدول رقم )7( املُلحق بهذا القرار ب�لغرامة املُبّينة اإزاء ُكلٍّ 

منه�.
القرار يف ح�ل  بهذا  املُلحق  رقم )7(  عليه� يف اجلدول  املن�شو�ض  الغرامة  قيمة  ُت�ش�عف  ب-  
ُمع�ودة ارتك�ب املُخ�لفة ذاته� خالل �شنة واحدة من ت�ريخ ارتك�ب املُخ�لفة ال�ش�بقة له�، ومب� 

ل يزيد على )100.000( مئة األف درهم.
للبلدية،  يجوز  امل�دة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليه�  املُ�ش�ر  الغرامة  عقوبة  اإلى  ب�لإ�ش�فة  ج-  

وب�لتن�شيق مع اجله�ت املعنّية يف اإم�رة دبي، اتخ�ذ اأي من التدابري الت�لية بحق املُخ�لف:
الإنذار.    -1

الوقف عن العمل ملُّدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر.   -2
اإلغ�ء الت�شريح املمنوح ملزاولة الأن�شطة املُرتِبطة ب�لنف�ي�ت.   -3

اإزالة ال�صرر
املادة )3(

اأو  بفعِله  يت�شّبب  الذي  املُخ�لف  يتحّمل  القرار،  عليه� يف هذا  املن�شو�ض  العقوب�ت  اإلى  ب�لإ�ش�فة 
اأو  النف�ي�ت  من  التخّل�ض  مواقع  يف  البيئة  اأو  الع�مة  ال�شالمة  اأو  ب�ل�شحة  ال�شرر  اإحل�ق  اإهم�ِله 
التي  املُهلة  عنه خالل  التعوي�ض  اأو  ال�شرر  اإزالة  م�شوؤولية  املواقع  داخل هذه  املوجودة  ب�ملُمتلك�ت 
ده� البلدية، وبخالف ذلك، ف�إنه يكون للبلدية اتخ�ذ م� يلزم من اإجراءات لإزالة ذلك ال�شرر  حُتدِّ
�شواًء ب�أجهزته� الذاتية اأو ال�شتع�نة ب�لغري، وُمط�لبة املُخ�لف ب�شداد ك�فة التك�ليف والتعوي�ش�ت 
كم�شروف�ت  والتعوي�ش�ت  التك�ليف  تلك  من   )%25( ن�شبته  م�  اإليه�  م�ش�فً�  ذلك  على  املرُتّتبة 

اإدارّية، وُيعترب تقدير البلدية ملبلغ التعوي�ض والتك�ليف ِنه�ئيً�.

ال�صبطية الق�صائية
املادة )4(

ال�شبط  م�أموري  �شفة  الع�م،  مديره�  من  قرار  بت�شميتهم  ي�شدر  الذين  البلدية  ملوظفي  تكون 
القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه،  ب�ملُخ�لفة لأحك�م هذا  التي تقع  الأفع�ل  اإثب�ت  الق�ش�ئي يف 
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عند  ال�شرطة  ب�أفراد  وال�شتع�نة  الالزمة  ال�شبط  حم��شر  حترير  ذلك  �شبيل  يف  لهم  ويكون 
القت�ش�ء.

التظلم
املادة )٥(

التدابري  اأو  الإجراءات  اأو  القرارات  من  البلدية  ع�م  مدير  اإلى  خّطيً�  التظّلم  م�شلحة،  ذي  لكل 
املُّتخذة بحّقه مبوجب هذا القرار، خالل )30( ثالثني يومً� من ت�ريخ اإخط�ره ب�لقرار اأو الإجراء 
اأو التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )30( ثالثني يومً� من ت�ريخ تقدميه من 

ِقَبل جلنة ُي�شّكله� مدير ع�م البلدية لهذه الغ�ية، ويكون القرار ال�ش�در ب�ش�أن هذا التظّلم ِنه�ئيً�.

اأيلولة الإيرادات
املادة )6(

توؤول ح�شيلة الر�شوم والغرام�ت والتك�ليف والتعوي�ش�ت التي يتم ا�شتيف�وؤه� مبوجب اأحك�م هذا 
القرار حل�ش�ب اخلزانة الع�مة حلكومة دبي.

اإ�صدار القرارات التنفيذية
املادة )7(

ُي�شدر مدير ع�م البلدية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

الإلغاءات
املادة )٨(

اأي ن�ض ورد يف الأمر املحلي رقم )115( ل�شنة 1997 والأمر املحلي رقم )7( ل�شنة 2002  ُيلغى 
والأمر املحلي رقم )11( ل�شنة 2003 املُ�ش�ر اإليهم ويف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه 

واأحك�م هذا القرار.
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الن�صر وال�صريان
املادة )٩(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد )6( �شتة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره.

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

 رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 18 اأكتوبر 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 28 مـحرم 1439هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد ر�صوم التخل�ص من النفايات العامة

مقدار الر�صم )بالدرهم(

)للطن الواحد(
طريقة املُعاجلة البيـــــــان

2020

وما بعدها
201٩ 201٨

الطمر

حمط�ت املُع�جلة

حمط�ت الفرز

حمط�ت الفرز

حمط�ت املُع�جلة/ الت�شميد

الطمر

حمط�ت املُع�جلة

النف�ي�ت البلدية

املُخّلف�ت الُع�شوّية

)ُمتلطة  للتدوير  الق�بلة  املواد 

مع ُمّلف�ت ُع�شوّية(

املواد الق�بلة للتدوير )خ�لية من 

املُخّلف�ت الُع�شوّية(

النف�ي�ت الزراعية

ُمّلف�ت البن�ء والهدم

والهدم/  البن�ء  ُمّلف�ت 

اخلر�ش�نة - الإ�شفلت - الأخ�ش�ب

1

2

3

4

5

6

7

100

50

50

30

20

10

2

90

40

40

25

15

80

30

30

20

10

م
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جدول رقم )2(
بتحديد ر�صوم التخل�ص من املواد غري املرغوب فيها

مقدار الر�صم )بالدرهم( البيــــــــــــــان

الأوراق والأ�شرطة والأقرا�ض امل�شغوطة

املُنتج�ت اجللدّية واملّط�طية والإ�شفنجّية والقم��ض

املواد الغذائية غري ال�ش�حلة لال�شتهالك

قطع الغي�ر والأواين والألع�ب غري الإلكرتونية

الأث�ث والأخ�ش�ب والنف�ي�ت احلجمّية

الأدوات الكهرب�ئية والإلكرتونية

ُمنتج�ت العن�ية ال�شّحية ال�شخ�شّية

احليوان�ت الن�فقة/ اللحوم الت�لفة

النب�ت�ت املري�شة والأ�شمدة والرتبة الزراعية املُلّوثة

التبغ وال�شج�ئر

الكحولي�ت

العطور والعد�ش�ت الال�شقة وُم�شتح�شرات التجميل

200 للطن الواحد

300 للطن الواحد

500 للطن الواحد

5 للكيلو جرام الواحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

م
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جدول رقم )3(
بتحديد ر�صوم معاجلة النفايات اخلطرة

مقدار الر�صم )بالدرهم( البيــــــــــــــان

التخل�ض من النف�ي�ت ال�شعبة )ال�ش�ئلة و�شبه ال�ش�ئلة(

التخل�ض من الأكي��ض الف�رغة املُلّوثة

التخل�ض من النف�ي�ت ال�شعبة ال�شلبة/ الرتبة املُلّوثة

تبخري النف�ي�ت ال�ش�ئلة ال�شن�عية

اإتالف الألع�ب الن�رية واملُفرقع�ت

التخل�ض من حم�أة حمّط�ت ال�شرف ال�شحي

طمر النف�ي�ت غري املُعّب�أة يف اأحوا�ض الدفن ُمفردة البط�نة

التخل�ض من براميل النف�ي�ت )تخزين اأو طمر(

التخل�ض من الرباميل واحل�وي�ت الف�رغة املُلّوثة

املُع�جلة الكيمي�ئية للنف�ي�ت ال�ش�ئلة اخلطرة

طمر النف�ي�ت غري املُعّب�أة يف اأحوا�ض الدفن مزدوجة البط�نة

احلرق املُغلق

املُع�جلة الفيزي�ئية )التثبيت(

20 للطن الواحد

100 لكل 100 كيلو جرام

200 للطن الواحد

700 للطن الواحد

400 للطن الواحد

500 للطن الواحد

1000 للطن الواحد
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جدول رقم )4(
بتحديد ر�صوم معاجلة النفايات الطبية

مقدار الر�صم )بالدرهم( البيــــــــــــــان

ُمع�جلة النف�ي�ت الطّبية الن�جتة من القط�ع احلكومي

ُمع�جلة النف�ي�ت الطّبية الن�جتة من القط�ع اخل��ض

3 للكيلو جرام الواحد

6 للكيلو جرام الواحد
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2

م

Issue 424 Pages.indd   29 11/13/17   12:35 PM



العدد )424( - ال�صنة )٥1( - 27 �صفر  143٩هـ - املوافق 16 نوفمرب 2017م 30 حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

جدول رقم )٥(
بتحديد ر�صوم ت�صاريح مزاولة الأن�صطة املُرتِبطة بالنفايات

مقدار الر�صم )بالدرهم( البيــــــــــــــان

اإ�شدار اأو جتديد ت�شريح ملُزاولة اأي من الأن�شطة الت�لية:

- جت�رة ُمّلف�ت الأقم�شة واملن�شوج�ت

- جت�رة املُخّلف�ت البال�شتيكّية

- جت�رة املُخّلف�ت الورقّية

- جت�رة املُخّلف�ت املعدنّية

- جت�رة املُخّلف�ت الزج�جّية

- جمع ونقل ُمّلف�ت البن�ء والهدم

- جت�رة ُمّلف�ت اللحوم والأ�شم�ك

- جمع النف�ي�ت واإزالته� ونقله�

- تنظيف ال�شوارع

- جتميع النف�ي�ت الع�شوية

- جتميع نف�ي�ت املواد الغذائية

- جت�رة ُمّلف�ت الإط�رات املُ�شتعملة

- اأي اأن�شطة اأخرى ُمرتبطة ب�إدارة النف�ي�ت

تعديل اأو اإ�شافة بيانات على ت�شريح ُمزاولة ن�شاط ُمرتِبط 

ب�إدارة النف�ي�ت

 بدل فاقد/ تالف لت�شريح مزاولة ن�شاط ُمرتبط باإدارة 

النف�ي�ت

1000 لكل ن�شاط 

�شنويً�

100

100
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جدول رقم )6(
بتحديد ر�صوم اإ�صدار املل�صقات وال�صرائح الإلكرتونية ملزاولة الأن�صطة املرتبطة 

بالنفايات

مقدار الر�صم )بالدرهم( البيــــــــــــــان

اإ�شدار ُمل�شق اأو �شريحة اإلكرتونية 

اإ�شدار بدل ف�قد/ ت�لف ملُل�شق اأو �شريحة اإلكرتونية 

ر�شوم دخول مواقع التخل�ض من النف�ي�ت

300 لكل

ُمل�شق اأو �شريحة اإلكرتونية

10 لكل مركبة
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جدول رقم )7(
بتحديد املُخالفات والغرامات

مقدار الغرامة )بالدرهم( و�صف املخالفة

ُم�لفة تعليم�ت العمل املُعتمدة من البلدية يف موقع التخل�ض

ُم�لفة اإجراءات ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف موقع التخل�ض

العبث اأو الإ�شرار ب�لأجهزة اأو املُِعّدات اأو املمتلك�ت داخل موقع 

التخل�ض

دخول مواقع التخل�ض من النف�ي�ت الع�مة دون ت�شريح

دخول مواقع التخل�ض من النف�ي�ت اخلطرة دون ت�شريح

اإدخ�ل نف�ي�ت ع�مة من خ�رج الإم�رة بغر�ض طمره� يف الإم�رة

اإدخ�ل نف�ي�ت ع�مة من خ�رج الإم�رة بغر�ض ُمع�جلِته� اأو تدويره� 

يف الإم�رة بدون ت�شريح

اإدخ�ل نف�ي�ت خطرة من خ�رج الإم�رة اإلى مواقع التخل�ض

اإخراج نف�ي�ت ع�مة من مواقع التخل�ض دون ت�شريح

اإخراج نف�ي�ت خطرة من مواقع التخل�ض دون ت�شريح

التخل�ض من النف�ي�ت الع�مة يف مواقع غري م�ش�شة لنوعية 

نف�ية موقع التخل�ض

التخل�ض من النف�ي�ت اخلطرة يف غري املواقع املخ�ش�شة لذلك

تلويث مواقع التخل�ض من النف�ي�ت اخلطرة

جلب نف�ي�ت خطرة غري مط�بقة مع ت�شريح التخل�ض املمنوح من 

البلدية اإلى ُمن�ش�آت املُع�جلة 

ُمزاولة الأن�شطة املُرتبطة ب�إدارة النف�ي�ت دون ت�شريح

ُمالفة �شروط الت�شريح

500

5000

10.000
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عدم اإخط�ر البلدية ب�أي تعديالت على بي�ن�ت املُن�ش�أة خالل �شهر 

من التعديل

تقدمي م�شتندات اأو بي�ن�ت غري �شحيحة لغ�ي�ت احل�شول على 

ت�شريح مزاولة الأن�شطة املتعلقة ب�إدارة النف�ي�ت

ُمزاولة الن�شاط بت�شريح ُمنتهي ال�شالحية

عدم اللتزام بو�شع املُل�شق اأو ال�شريحة الإلكرتونية يف املك�ن 

�ض لذلك املُخ�شّ

عدم تزويد البلدية ب�لتق�رير واملعلوم�ت والبي�ن�ت املطلوبة من 

اجله�ت املُعتمدة خالل املوعد املُحّدد لتقدميه�

التالعب ب�ملُل�شق�ت اأو ال�شرائح الإلكرتونية

عدم التقّيد ب�لتعليم�ت والإر�ش�دات الفّنية وال�شرتاط�ت املُعتمدة 

املُرتبطة مُبزاولة اأن�شطة اإدارة النف�ي�ت
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )60( ل�صنة 2017
بتعيني

مدير تنفيذي لقطاع الثقافة والرتاث بهيئة الثقافة والفنون يف دبي
__________

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

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي، 
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2008 ب�ش�أن اإن�ش�ء هيئة الثق�فة والفنون يف دبي،

وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )7( ل�شنة 2017 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة الثق�فة والفنون 
يف دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُيعنّي ال�صّيد/ �صعيد حممد علي النابوده ال�صويدي، ُمديرًا تنفيذيً� لقط�ع الثق�فة والرتاث بهيئة 
الثق�فة والفنون يف دبي، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقً� لأحك�م الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 

املُ�ش�ر اإليه والقرارات ال�ش�درة مبوجبه.
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ال�صريان والن�صر
املادة )2(

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

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

 رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 18 اأكتوبر 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )61( ل�صنة 2017
بنقل وتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع العملّيات املُ�صاِندة بهيئة الثقافة والفنون يف دبي
__________

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

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي، 
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2008 ب�ش�أن اإن�ش�ء هيئة الثق�فة والفنون يف دبي،

وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )7( ل�شنة 2017 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة الثق�فة والفنون 
يف دبي،

قررنا ما يلي: 
نقل وتعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
هيئة  اإلى  دبي  عهد  ويل  �شمو  مكتب  من  املن�صوري،  نا�صر  حممد  �صعيد  حممد  ال�صّيد/  ُينقل 
الثق�فة والفنون يف دبي، وُيعنّي ُمديرًا تنفيذيً� لقط�ع العملّي�ت املُ�ش�ِندة ب�لهيئة، ومُينح درجة ُمدير 
تنفيذي وفقً� لأحك�م الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 املُ�ش�ر اإليه، والقرارات ال�ش�ِدَرة مبوجبه، مع 

احتف�ظه بحقوقه املُكت�شبة.
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ال�صريان والن�صر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتب�رًا من ت�ريخ 18 م�يو 2017، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

 رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 18 اأكتوبر 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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