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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )18ل�سنة  2017بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن ٥�إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني العاملني يف �إمارة دبي.
 قانون رقم ( )19ل�سنة  2017بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن ٩تنظيم ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي.
 قانون رقم ( )20ل�سنة  2017بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء ١٣دائـرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبـي.
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )34ل�سنة  2017ب�ش�أن �إنهاء خدمة �أمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة ١٦دبي.
 مر�سوم رقم ( )35ل�سنة  2017بتعيني مدير عام دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي١٧ . مر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2017بتعيني �أع�ضاء يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل١٨ .ويل عهد دبي
قرارات
 -قرار رقم ( )3ل�سنة  2017ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد.

٢٠

املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )58ل�سنة  2017ب�ش�أن اعتماد ر�سوم وغرامات التخل�ص من ٢٢النفايات يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )60ل�سنة  2017بتعيني مدير تنفيذي لقطاع الثقافة ٣٦والرتاث بهيئة الثقافة والفنون يف دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )61ل�سنة  2017بنقل وتعيني مدير تنفيذي لقطاع العمليات ٣٨امل�ساندة بهيئة الثقافة والفنون يف دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )18ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )6ل�سنة 2012
ب�ش�أن
�إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني العاملني يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني يف �إمارة دبي ،و ُي�شار �إليه فيما بعد بـِ «القانون الأ�صلي»،
ُن�صدر القانون التايل:

املواد املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )107( ،)88و( )122من القانون الأ�صلي ،الن�صو�ص التالية:
�أنواع الإجازات
املادة ()88
�أ -تتح ّدد الإجازات التي يجوز منحها للمنت�سب وفق ًا لأحكام هذا القانون مبا يلي:
 -1الإجازة ال�سنوية.
 -2الإجازة املر�ضية.
�	-3إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية.
�	-4إجازة الأبوة.
�	-5إجازة احلداد.
�	-6إجازة العدة.
�	-7إجازة احلج.
 -8الإجازة اال�ستثنائية.
 -9الإجازة الدرا�سية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -10الإجازة بدون راتب.
 -11الإجازة الإدارية.
 -12الإجازة العار�ضة.
ب	-ال يجوز للمنت�سب وحتت طائلة امل�س�ؤولية الت�أديبية �أن ينقطع عن عمله �إال يف حدود الإجازات
املُ ّ
رخ�ص له بها.
�إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية وا�سرتاحة الر�ضاعة
املادة ()107
�أ�	-إجازة الأمومة:
 -1ت�ستحق املنت�سبة �إجازة �أمومة براتب �شامل ملدة ( )90ت�سعني يوم ًا ،تبد�أ من تاريخ
الوالدة ،ويجوز للمنت�سبة طلب بدء هذه الإجازة قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأكرث من
التاريخ املُتو ّقع للوالدة� ،شريطة �أن تكون املُ ّدة ُمتّ�صلة.
 -2يجوز للجنة الطبية ت�أجيل �إجازة الأمومة ب�شكل كامل �أو ُجزئي يف حاالت طبية خا�صة
ُمتع ّلقة باملولود ،ملُ ّدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستحقاق املنت�سبة لهذه
الإجازة.
 -3يجوز اجلمع بني �إجازة الأمومة و�أي �إجازة �أخرى ُمق ّررة مبوجب هذا القانون ،وبحد
�أق�صى ( )120مئة وع�شرون يوم ًا من بداية �إجازة الأمومة.
 -4يف حال وفاة املولود �أثناء �إجازة الأمومة ،ف�إن هذه الإجازة تنتهي اعتبار ًا من تاريخ
الوفاة ،مُوتنح املنت�سبة يف هذه احلالة �إجازة و�ضع ُتعا ِدل املُ ّدة املُتب ّقية ملُ ّدة (� )60ستني
يوم ًا من تاريخ الوالدة �أو �إجازة احلداد �أ ّيهما �أطول.
ب�	-إجازة الو�ضع:
ت�ستحق املنت�سبة التي �أجه�ضت جنينها قبل بدء الأ�سبوع ( )24من حملها �إجازة مر�ضية،
تتح ّدد ُم ّدتها بنا ًء على موافقة اللجنة الطبية ،ويتم منحها �إجازة و�ضع ملُ ّدة (� )60ستني يوم ًا
�إذا �أجنبت طف ًال م ّيت ًا �أو �إذا �أجه�ضت جنينها بعد بدء الأ�سبوع ( )24وذلك بنا ًء على موافقة
اللجنة الطبية.
ج�	-إجازة الرعاية:
 -1مُتنح املنت�سبة التي ت�ضع مولود ًا من ذوي الإعاقة� ،إجازة رعاية براتب �إجمايل تبد�أ
من تاريخ انتهاء �إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول ،وذلك مبوافقة اللجنة
الطبية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -2يجوز للمدير العام �أو من ُيف ّو�ضه وبعد موافقة اللجنة الطبية متديد ُم ّدة الإجازة امل�شار
�إليها يف البند ( )1من الفقرة (ج) من هذه املادة ملُ ّدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر يف
كل مرة ،وحتى يبلغ وليد املنت�سبة عامه الثالث.
د -ا�سرتاحة الر�ضاعة:
 -1ت�ستحق املنت�سبة ا�سرتاحة ملُ ّدة �ساعتني يومي ًا مدفوعة الراتب لإر�ضاع وليدها والعناية
به ،مُوتنح هذه اال�سرتاحة �سوا ًء عند بدء �ساعات الدوام الر�سمي �أو قبل انتهائها،
وذلك بعد انتهاء �إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول.
	-2ال ت�ستحق املنت�سبة ا�سرتاحة الر�ضاعة خالل �شهر رم�ضان املُبارك ،ما مل تكن تعمل وفق
نظام املُناوبات.
 -3يف حال اجتماع ا�سرتاحة الر�ضاعة مع �أي ا�ستئذان ملغادرة مقر العمل ،ف�إنه ال يجوز �أن
تقل عدد �ساعات العمل الر�سمي للمنت�سبة عن ( )5خم�س �ساعات ،و�إال اعترب هذا اليوم
�إجازة �سنوية ،ويف حال عدم وجود ر�صيد للمنت�سبة من الإجازة ال�سنوية ،ف ُيعترب هذا
اليوم �إجازة بدون راتب.
هـ -احلقوق املُرت ِبطة ب�إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية:
	-1تحُ ت�سب ال ُعطل الأ�سبوعية والر�سمية التي تقع عند بدء �إجازة الأمومة �أو الو�ضع
�أو الرعاية �أو خاللها من �ضمن ُم ّدة الإجازة ،كما ُتعترب ُم ّدتها خدمة فعل ّية لكافة
الأغرا�ض.
 -2مع مراعاة �أحكام البند ( )2من الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ال يجوز ترحيل �إجازة
الأمومة �أو الو�ضع �أو الرعاية �أو �أي جزء منها ،كما ال يجوز ا�ستبدالها ببدل نقدي.
�	-3إذا اجتمعت �إجازة الأمومة �أو �إجازة الو�ضع مع �إجازة الع ّدة ،ت�ستحق املنت�سبة يف هذه
احلالة الإجازة الأطول.
الإجازة امل�ستحقة للمنت�سب خالل فرتة االختبار
املادة ()122
�أ	-ال ي�ستحق املنت�سب �أثناء فرتة االختبار �أي �إجازة مدفوعة الراتب فيما عدا الإجازة املر�ضية،
�إجازة الأمومة� ،إجازة الو�ضع� ،إجازة الرعاية� ،إجازة الأبوة� ،إجازة احلداد� ،إجازة العدة،
والإجازة العار�ضة ،على �أن يتم متديد فرتة االختبار ملُ ّدة ت�ساوي عدد �أيام �أي من هذه
الإجازات.
ب	-ال ي�ستحق املنت�سب الذي ي�ستقيل من العمل بالدائرة �أو ُتنهى خدماته فيها لأي �سبب من
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الأ�سباب خالل فرتة االختبار �أي �إجازة �سنوية عن املُ ّدة التي ق�ضاها يف خدمة الدائرة.
ُمعاجلة الأو�ضاع القائمة
املادة ()2
�أ�	-إذا كانت ُم ّدة �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو ا�سرتاحة الر�ضاعة التي مت منحها للمنت�سبة مل
تكتمل وقت العمل بهذا القانون ،ف�إ ّنه يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة �أو اال�سرتاحة مبا
ُيعا ِدل الفرق بني املُ ّدة التي انق�ضت واملُ ّدة املُق ّررة مبوجب �أحكام هذا القانون.
ب�	-إذا كانت ُم ّدة �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو ا�سرتاحة الر�ضاعة التي مت منحها للمنت�سبة قد
انتهت قبل العمل بهذا القانون ،ف�إ ّنه ال يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة �أو اال�سرتاحة.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُ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 � 18أكتوبر 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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قانون رقم ( )19ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )13ل�سنة 2008
ب�ش�أن
تنظيم ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2007ب�ش�أن ح�سابات �ضمان التطوير العقاري يف �إمارة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2007ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي وتعديالته،
ُن�صدر القانون التايل:

املادة املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )11من القانون رقم ( )13ل�سنة  2008املُ�شار �إليه ،الن�ص التايل:
املادة ()11
(�أ) ُتتّبع القواعد والإجراءات التالية يف حال �إخالل املُ�شرتي بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على
اخلارطة املُ َربم بينه وبني املُط ّور العقاري:
 -1على املُط ّور العقاري �إخطار الدائرة ب�إخالل املُ�شرتي بالتزاماته التعاقدية ،وفق ًا
للنموذج املُع ّد لدى الدائرة لهذه الغاية ،على �أن يت�ض ّمن هذا النموذج بيانات املُط ّور
العقاري واملُ�شرتي ،و�أو�صاف الوحدة العقارية التي كانت حم ًال لعقد البيع على
اخلارطة ،وتو�صيف ًا وا�ضح ًا لاللتزامات التعا ُقد ّية التي �أخ ّل املُ�شرتي بها ،و�أي بيانات
�أخرى تحُ دِّ دها الدائرة.
 -2على الدائرة فور ا�ستالمها للإخطار وبعد التح ّقق من �صحة �إخالل املُ�شرتي بالتزاماته
التعا ُقد ّية ،القيام مبا يلي:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أ�	-إخطار املُ�شرتي بالوفاء بالتزاماته التعا ُقد ّية مع املُط ّور العقاري خالل ()30
ثالثني يوم ًا من تاريخ الإخطار ،على �أن يكون هذا الإخطار ّ
خطي ًا وثابت التاريخ،
�سجل
ويتم �إبالغ املُ�شرتي به من قبل الدائرة �إما ُح�ضور ّي ًا �أو بوا�سطة الربيد املُ ّ
بعلم الو�صول �أو الربيد الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة �أخرى تحُ دِّ دها الدائرة.
ب�	-إجراء الت�سوية الو ّدية بني املُط ّور العقاري واملُ�شرتي� ،إن �أمكن ذلك ،ويتم �إثبات
هذه الت�سوية ُمبلحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل املُط ّور العقاري واملُ�شرتي.
�	-3إذا انق�ضت املُهلة املُ�شار �إليها يف البند (�/2أ) من الفقرة (�أ) من هذه املادة دون قيام
املُ�شرتي بتنفيذ التزاماته التعا ُقد ّية �أو �إمتام الت�سوية الو ّدية بينه وبني املُط ّور العقاري،
�صدر الدائرة وثيقة ر�سم ّية ل�صالح املُط ّور العقاري ُتفيد فيها ما يلي:
ُت ِ
�أ -التزام املُط ّور العقاري بالإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة.
ب -حتديد ن�سبة �إجناز املُط ّور العقاري للوحدة العقارية حمل عقد البيع على
اخلارطة ،وفق ًا للمعايري والقواعد املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 -4يجوز لل ُمط ّور العقاري بعد ا�ستالمه للوثيقة الر�سم ّية املُ�شار �إليها يف البند ( )3من
الفقرة (�أ) من هذه املادة وبح�سب ن�سبة الإجناز ،اتخاذ التدابري التالية بحق املُ�شرتي
دون اللجوء �إلى الق�ضاء �أو التحكيم:
�أ -يف حال �إجناز املُط ّور العقاري لن�سبة تزيد على ( )%80من الوحدة العقارية ،ف�إنه
يكون له �أي مما يلي:
 -1الإبقاء على العقد املُربم بينه وبني املُ�شرتي واحتفاظه بكامل املبالغ املُ�س ّددة
له مع ُمطالبة املُ�شرتي ب�سداد ما تب ّقى من قيمة العقد.
 -2الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية حمل العقد باملزاد العلني القت�ضاء
ما تب ّقى من املبالغ املُ�ستح ّقة له ،مع حت ّمل املُ�شرتي لكافة التكاليف املُرتتّبة
على هذا البيع.
نفردة ،وخ�صم ما ال يزيد على ( )%40من قيمة
 -3ف�سخ العقد ب�إرادته املُ ِ
الوحدة العقارية املن�صو�ص عليها يف عقد البيع على اخلارطة ،ورد ما زاد
على ذلك لل ُم�شرتي خالل �سنة من تاريخ ف�سخ العقد� ،أو خالل (� )60ستني
يوم ًا من تاريخ �إعادة بيع الوحدة العقارية ملُ�ش ٍرت �آخر� ،أ ُّيهما �أ�سبق.
ب -يف حال �إجناز املُط ّور العقاري لن�سبة ترتاوح بني ( )%60ولغاية ( )%80من
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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نفردة ،وخ�صم ما ال يزيد
الوحدة العقارية ،ف�إ ّنه يكون له ف�سخ العقد ب�إرادته املُ ِ
على ( )%40من قيمة الوحدة العقارية املن�صو�ص عليها يف عقد البيع على
اخلارطة ،ورد ما زاد على ذلك لل ُم�شرتي خالل �سنة من تاريخ ف�سخ العقد� ،أو
خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ �إعادة بيع الوحدة العقارية ملُ�ش ٍرت �آخر� ،أ ُّيهما
�أ�سبق.
ج -يف حال ُمبا�شرة املُط ّور العقاري العمل يف امل�شروع العقاري ،وذلك من خالل
ا�ستالمه ملوقع البناء والبدء يف الأعمال الإن�شائية وفق ًا للت�صاميم املُعتمدة من
خت�صة ،وكانت ن�سبة �إجنازه تقل عن ( )%60من الوحدة العقارية،
اجلهات املُ ّ
نفردة وخ�صم ما ال يزيد على ( )%25من
ف�إ ّنه يكون له ف�سخ العقد ب�إرادته املُ ِ
قيمة الوحدة العقارية املن�صو�ص عليها يف عقد البيع على اخلارطة ،ورد ما زاد
على ذلك لل ُم�شرتي خالل �سنة من تاريخ ف�سخ العقد� ،أو خالل (� )60ستني يوم ًا
من تاريخ �إعادة بيع الوحدة العقارية ملُ�ش ٍرت �آخر� ،أ ُّيهما �أ�سبق.
د -يف حال عدم بدء املُط ّور العقاري بالعمل يف امل�شروع العقاري لأي �سبب خارج عن
نفردة
�إرادته ودون �إهمال �أو تق�صري منه ،ف�إ ّنه يكون له ف�سخ العقد ب�إرادته املُ ِ
وخ�صم ما ال يزيد على ( )%30من قيمة املبالغ املدفوعة له من قبل املُ�شرتي ،ورد
ما زاد على ذلك لل ُم�شرتي خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ف�سخ العقد.
(ب) يف حال �إلغاء امل�شروع العقاري بقرار ُم�س ّبب من امل�ؤ�س�سة ،ف�إ ّنه يجب على املُط ّور العقاري رد
كافة املبالغ املُ�ستلمة من املُ�شرتين ،وفق ًا للإجراءات والأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون
رقم ( )8ل�سنة  2007املُ�شار �إليه.
(ج)	ال ُتط ّبق الإجراءات والقواعد املن�صو�ص عليها يف هذه املادة على عقد بيع الأر�ض التي مل يتم
البيع فيها على اخلارطة ،ويظل هذا البيع خا�ضع ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف العقد املُربم
بني �أطرافه.
(د) ت�سري القواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة على جميع عقود البيع على
اخلارطة �سوا ًء التي مت �إبرامها قبل �أو بعد العمل بهذا القانون.
(هـ) ُتعترب الإجراءات والقواعد املن�صو�ص عليها يف هذه املادة من النظام العام ،ويرتتّب على
عدم االلتزام بها ال ُبطالن.
(و)	ال حتول الإجراءات والقواعد املن�صو�ص عليها يف هذه املادة دون جلوء املُ�شرتي للق�ضاء �أو
تع�سف املُط ّور العقاري يف ا�ستخدام ال�صالح ّيات املُخ ّولة له مبوجب هذه
التحكيم يف حال ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املادة.
الإلغاءات
املادة ()2
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُ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 � 18أكتوبر 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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قانون رقم ( )20ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )31ل�سنة 2009
ب�إن�شاء
دائـرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبـي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي ،و ُي�شار �إليه فيما
بعد بـِ «القانون الأ�صلي»،
�صدر القانون التايل:
ُن ِ

املواد املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( ،)10( ،)8( ،)3( ،)2و( )12من القانون الأ�صلي ،الن�صو�ص التالية:
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،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.
احلكومة
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
اجلهات احلكومية  :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها ،وت�شمل �سلطات
املناطق احلرة واملجال�س احلكوم ّية يف الإمارة.
 :دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي.
الدائرة
 :مدير عام الدائرة.
املدير العام

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املادة ()3
تن�ش�أ مبوجب هذا القانون دائرة ُت�س ّمى «دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي» ،تتولى املهام
واالخت�صا�صات وال�صالحيات املنوطة بها مبوجب هذا القانون والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة،
و ُتلحق باملجل�س التنفيذي.
املادة ()8
�صدره احلاكم.
�أ -يكون للدائرة ُمدير عام ُيعينّ مبر�سوم ُي ِ
ب -يكون املدير العام م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًة �أمام املجل�س التنفيذي عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب
هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،وما يتم تكليفه
به من احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
أن�شئت
ج -يتولى املدير العام الإ�شراف العام على الدائرة و�ضمان حتقيقها للأهداف التي � ِ
لأجلها ،والتحقق من قيامها باملهام واالخت�صا�صات املنوطة بها مبوجب هذا القانون
والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدائرة وخططها اال�سرتاتيج ّية ورفعها �إلى املجل�س التنفيذي
العتمادها ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.
 -2اعتماد اخلطط التطوير ّية والت�شغيل ّية للدائرة بنا ًء على اخلطط اال�سرتاتيجية وال�سيا�سة
العامة املُعتمدة ،والإ�شراف على ُمتابعة تنفيذها.
 -3اعتماد املُبادرات والربامج وامل�شاريع والدرا�سات والتو�صيات التي لها عالقة ب�أهداف
و�أعمال ون�شاطات الدائرة.
خت�صة يف الإمارة العتمادها.
�	-4إعداد م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للدائرة ،ورفعها للجهات املُ ّ
خت�صة يف الإمارة العتماده.
�	-5إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة ،ورفعه للجهات املُ ّ
 -6اعتماد القرارات واللوائح املُتعلقة بتنظيم العمل يف الدائرة من النواحي الإدار ّية
واملال ّية.
 -7رفع التقارير الدور ّية �إلى املجل�س التنفيذي املُتعلقة بتنفيذ ال�سيا�سات العامة واخلطط
اال�سرتاتيج ّية واملُبادرات املُعتمدة.
�	-8إعداد تقارير الأداء ال�سنوية ذات العالقة ب�أعمال و�أن�شطة الدائرة ،ورفعها �إلى املجل�س
التنفيذي.
 -9الإ�شراف على الأعمال اليوم ّية للدائرة وعلى العاملني فيها ،وتعيني الكوادر الف ّنية
والإدار ّية الالزمة لت�سيري �أعمال الدائرة وفق ًا للت�شريعات ال�سارية لديها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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تخ�ص�صة ،الدائمة واملُ�ؤ ّقتة ،وحتديد مها ّمها و�صالح ّياتها،
 -10ت�شكيل اللجان وفرق العمل املُ ِّ
مبا ُي�ساهم يف حتقيق �أهداف الدائرة.
	-11متثيل الدائرة �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاقات الالزمة لتحقيق �أهداف الدائرة.
�	-12أي مهام او �صالح ّيات �أخرى يتم تكليفه بها من احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
املادة ()10
تتك ّون املوارد املال ّية للدائرة مما يلي:
خ�ص�ص للدائرة يف املُوازنة العامة للحكومة.
 -1الدعم املُ ّ
�	-2أي موارد �أخرى ُيق ّرها املجل�س التنفيذي.
املادة ()12
ُي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
ال�سريان والن�شر
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 � 29أكتوبر 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 9ص ـفــر 1439هـ
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مر�سوم رقم (  )34ل�سنة 2017
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة �أمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين ال ُعموم يف حكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )11ل�سنة  2009بتعيني �أمني عام املجل�س التنفيذي،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء خدمة الأمني العام
املادة ()1
ُتنهى خدمة ال�س ّيد /عبداهلل عبدالرحمن ال�شيباين� ،أمني عام املجل�س التنفيذي.
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� 18 :أكتوبر  2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 28 :حمرم  1439هـ
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مر�سوم رقم ( )35ل�سنة 2017
بتعيني
مدير عام دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين ال ُعموم يف حكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني املدير العام
املادة ()1

ُيعينّ ال�س ّيد /عبداهلل علي �أحمد عبيد بن زايد الفال�سيُ ،مدير ًا عام ًا لدائرة املوارد الب�شر ّية
حلكومة دبي.
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� 29 :أكتوبر 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق� 9 :ص ـفــر  1439هـ
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مر�سوم رقم ( )36ل�سنة 2017
بتعيني
�أع�ضاء يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2015ب�إن�شاء متحف امل�ستقبل،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2016ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل،
نر�سم ما يلي:
ُيعينّ
-1
-2
-3

تعيني �أع�ضاء يف املجل�س
املادة ()1
ُك ٌّل من التالية �أ�سما�ؤهم �أع�ضا ًء يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل:
معايل /عمر بن �سلطان العلماء.
ال�سيد /عبداهلل حممد بن طوق.
ال�سيد /عبداهلل حممد الب�سطي املري.

تعيني نائب الع�ضو املنتدب
املادة ()2
ُيعينّ معايل /عمر بن �سلطان العلماء ،ع�ضو جمل�س الأمناء ،نائب ًا للع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة دبي
للم�ستقبل.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُ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 2 :نوفمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق� 13 :ص ـفــر  1439هـ
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قرار رقم ( )3ل�سنة 2017
ب�ش�أن
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد
__________

نحن

حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2001ب�إن�شاء مركز دبي للتوحد ،و ُي�شار �إليه فيما بعد
ِبـ «املركز»،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد،
قررنا ما يلي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة املركز ،املُ�ش ّكل مبوجب القرار رقم ( )1ل�سنة  2016املُ�شار �إليه،
وع�ضو ّية ُكل من:
ليكون برئا�ستناُ ،
نائب ًا للرئي�س
 -1ال�سيد /ه�شام عبداهلل القا�سم
ع�ضو ًا
 -2ال�شيخة الدكتورة /علياء بنت حميد القا�سمي
ع�ضو ًا
 -3ال�سيد� /سامي ياقوت الريامي
ع�ضو ًا
 -4ال�سيد /خالد عبدالكرمي املالك
ع�ضو ًا
 -5مدير عام املركز
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز 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 املركز 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 القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئيــ�س مــجلــ�س الإدارة
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )58ل�سنة 2017
ب�ش�أن
اعتماد ر�سوم وغرامات التخ ّل�ص من النفايات 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 القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة  ،1961و ُي�شار �إليه فيما بعد بـ «البلدية»،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )115ل�سنة  1997ب�ش�أن �إدارة النفايات الط ّبية يف �إمارة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )7ل�سنة  2002ب�ش�أن مواقع التخل�ص من النفايات يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة و�سالمة املُجتمع يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم �إتالف املتفجرات يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

الر�سوم
املادة ()1
�أُ -تعتمد مبوجب هذا القرار ر�سوم الت�صاريح واخلدمات التي ُتق ّدمها البلدية يف جمال التخ ّل�ص
من النفايات ،وفق ًا ملا هو ُمبينّ يف اجلداول �أرقام ( )5( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1و( )6املُلحقة
بهذا القرار.
ب -لغايات احت�ساب الر�سوم املن�صو�ص عليها يف اجلداول املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه
وجزء ال�سنة �سنة
وجزء الكيلو جرام كيلو جرام ًا واحد ًاُ ،
املادةُ ،يعترب ُجزء الطن طن ًا واحد ًاُ ،
كاملة.
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املُخالفات والعقوبات الإدارية
املادة ()2
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أي ًا من
املُخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )7املُلحق بهذا القرار بالغرامة املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل
منها.
بُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )7املُلحق بهذا القرار يف حال
ُمعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سابقة لها ،ومبا
ال يزيد على ( )100.000مئة �ألف درهم.
ج -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للبلدية،
وبالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف �إمارة دبي ،اتخاذ �أي من التدابري التالية بحق املُخالف:
 -1الإنذار.
 -2الوقف عن العمل ملُ ّدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
�	-3إلغاء الت�صريح املمنوح ملزاولة الأن�شطة املُرت ِبطة بالنفايات.
�إزالة ال�ضرر
املادة ()3
بالإ�ضافة �إلى العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ،يتح ّمل املُخالف الذي يت�س ّبب بفع ِله �أو
�إهما ِله �إحلاق ال�ضرر بال�صحة �أو ال�سالمة العامة �أو البيئة يف مواقع التخ ّل�ص من النفايات �أو
باملُمتلكات املوجودة داخل هذه املواقع م�س�ؤولية �إزالة ال�ضرر �أو التعوي�ض عنه خالل املُهلة التي
تحُ دِّ دها البلدية ،وبخالف ذلك ،ف�إنه يكون للبلدية اتخاذ ما يلزم من �إجراءات لإزالة ذلك ال�ضرر
�سوا ًء ب�أجهزتها الذاتية �أو اال�ستعانة بالغري ،و ُمطالبة املُخالف ب�سداد كافة التكاليف والتعوي�ضات
املُرتتّبة على ذلك م�ضاف ًا �إليها ما ن�سبته ( )%25من تلك التكاليف والتعوي�ضات كم�صروفات
�إدار ّية ،و ُيعترب تقدير البلدية ملبلغ التعوي�ض والتكاليف ِنهائي ًا.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()4
تكون ملوظفي البلدية الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من مديرها العام� ،صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي تقع باملُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ويكون لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند
االقت�ضاء.
التظلم
املادة ()5
لكل ذي م�صلحة ،التظ ّلم ّ
خطي ًا �إلى مدير عام البلدية من القرارات �أو الإجراءات �أو التدابري
املُتّخذة بح ّقه مبوجب هذا القرار ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء
�أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من
ِق َبل جلنة ُي�ش ّكلها مدير عام البلدية لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن هذا التظ ّلم ِنهائي ًا.
�أيلولة الإيرادات
املادة ()6
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات والتكاليف والتعوي�ضات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا
القرار حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()7
ُي�صدر مدير عام البلدية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()8
ُيلغى �أي ن�ص ورد يف الأمر املحلي رقم ( )115ل�سنة  1997والأمر املحلي رقم ( )7ل�سنة 2002
والأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003املُ�شار �إليهم ويف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه
و�أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()9
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28مـحرم 1439هـ
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جدول رقم ()1
بتحديد ر�سوم التخل�ص من النفايات العامة

م

طريقة املُعاجلة

البيـــــــان

مقدار الر�سم (بالدرهم)
(للطن الواحد)
2018

1

النفايات البلدية

الطمر

80

٩٠

١٠٠

2

املُخ ّلفات ال ُع�ضو ّية

حمطات املُعاجلة

30

٤٠

٥٠

3

املواد القابلة للتدوير خُ
(متلطة

حمطات الفرز

30

٤٠

٥٠

حمطات الفرز

٢٠

٢٥

٣٠

مع خُم ّلفات ُع�ضو ّية)
4

املواد القابلة للتدوير (خالية من
املُخ ّلفات ال ُع�ضو ّية)

5

النفايات الزراعية

6

خُم ّلفات البناء والهدم

7

خُم ّلفات

البناء

حمطات املُعاجلة /الت�سميد
الطمر
والهدم/

اخلر�سانة  -الإ�سفلت  -الأخ�شاب

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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١٠
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26

١٠
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جدول رقم ()2
بتحديد ر�سوم التخل�ص من املواد غري املرغوب فيها
مقدار الر�سم (بالدرهم)

م

البيــــــــــــــان

1

الأوراق والأ�شرطة والأقرا�ص امل�ضغوطة

2

املُنتجات اجللد ّية ّ
واملطاطية والإ�سفنج ّية والقما�ش

3

املواد الغذائية غري ال�صاحلة لال�ستهالك

4

قطع الغيار والأواين والألعاب غري الإلكرتونية

5

الأثاث والأخ�شاب والنفايات احلجم ّية

6

الأدوات الكهربائية والإلكرتونية

7

ال�صحية ال�شخ�ص ّية
ُمنتجات العناية
ّ

٨

احليوانات النافقة /اللحوم التالفة

٩

النباتات املري�ضة والأ�سمدة والرتبة الزراعية املُل ّوثة

 200للطن الواحد

 300للطن الواحد

 ١٠التبغ وال�سجائر

 500للطن الواحد

 ١١الكحوليات
 ١٢العطور والعد�سات الال�صقة و ُم�ستح�ضرات التجميل

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول رقم ()3
بتحديد ر�سوم معاجلة النفايات اخلطرة
م

مقدار الر�سم (بالدرهم)

البيــــــــــــــان

1

التخل�ص من النفايات ال�صعبة (ال�سائلة و�شبه ال�سائلة)

2

التخل�ص من الأكيا�س الفارغة املُل ّوثة

3

التخل�ص من النفايات ال�صعبة ال�صلبة /الرتبة املُل ّوثة

4

تبخري النفايات ال�سائلة ال�صناعية

5

�إتالف الألعاب النارية واملُفرقعات

6

التخل�ص من حم�أة ّ
حمطات ال�صرف ال�صحي

7

طمر النفايات غري املُع ّب�أة يف �أحوا�ض الدفن ُمفردة البطانة

٨

التخل�ص من براميل النفايات (تخزين �أو طمر)

 700للطن الواحد

٩

التخل�ص من الرباميل واحلاويات الفارغة املُل ّوثة

 400للطن الواحد

 20للطن الواحد
 100لكل  100كيلو جرام

 200للطن الواحد

 ١٠املُعاجلة الكيميائية للنفايات ال�سائلة اخلطرة
 ١١طمر النفايات غري املُع ّب�أة يف �أحوا�ض الدفن مزدوجة البطانة

 500للطن الواحد

 ١٢احلرق املُغلق
 ١٣املُعاجلة الفيزيائية (التثبيت)
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جدول رقم ()4
بتحديد ر�سوم معاجلة النفايات الطبية
م

البيــــــــــــــان

1

ُمعاجلة النفايات الط ّبية الناجتة من القطاع احلكومي

 3للكيلو جرام الواحد

2

ُمعاجلة النفايات الط ّبية الناجتة من القطاع اخلا�ص

 6للكيلو جرام الواحد
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جدول رقم ()5
بتحديد ر�سوم ت�صاريح مزاولة الأن�شطة املُرت ِبطة بالنفايات
م

مقدار الر�سم (بالدرهم)

البيــــــــــــــان
�إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ملُزاولة �أي من الأن�شطة التالية:
 جتارة خُم ّلفات الأقم�شة واملن�سوجات جتارة املُخ ّلفات البال�ستيك ّية جتارة املُخ ّلفات الورق ّية جتارة املُخ ّلفات املعدن ّية -جتارة املُخ ّلفات الزجاج ّية

١

 -جمع ونقل خُم ّلفات البناء والهدم

 1000لكل ن�شاط
�سنوي ًا

 جتارة خُم ّلفات اللحوم والأ�سماك جمع النفايات و�إزالتها ونقلها تنظيف ال�شوارع جتميع النفايات الع�ضوية جتميع نفايات املواد الغذائية جتارة خُم ّلفات الإطارات املُ�ستعملة� -أي �أن�شطة �أخرى ُمرتبطة ب�إدارة النفايات

٢
٣

تعديل �أو �إ�ضافة بيانات على ت�صريح ُمزاولة ن�شاط ُمرت ِبط
ب�إدارة النفايات
بدل فاقد /تالف لت�صريح مزاولة ن�شاط ُمرتبط ب�إدارة
النفايات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول رقم ()6
بتحديد ر�سوم �إ�صدار املل�صقات وال�شرائح الإلكرتونية ملزاولة الأن�شطة املرتبطة
بالنفايات
م

البيــــــــــــــان

1

�إ�صدار ُمل�صق �أو �شريحة �إلكرتونية

2

�إ�صدار بدل فاقد /تالف ملُل�صق �أو �شريحة �إلكرتونية

٣

ر�سوم دخول مواقع التخل�ص من النفايات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/13/17 12:35 PM

مقدار الر�سم (بالدرهم)
 300لكل
ُمل�صق �أو �شريحة �إلكرتونية
 10لكل مركبة
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جدول رقم ()7
بتحديد املُخالفات والغرامات
م

مقدار الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

1

خُالفة تعليمات العمل املُعتمدة من البلدية يف موقع التخل�ص
م

500

2

خُالفة �إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف موقع التخل�ص
م

5000

3

العبث �أو الإ�ضرار بالأجهزة �أو املُ ِعدّات �أو املمتلكات داخل موقع

10.000

التخل�ص
4

دخول مواقع التخل�ص من النفايات العامة دون ت�صريح

2000

5

دخول مواقع التخل�ص من النفايات اخلطرة دون ت�صريح

5000

6

�إدخال نفايات عامة من خارج الإمارة بغر�ض طمرها يف الإمارة

10.000

7

�إدخال نفايات عامة من خارج الإمارة بغر�ض ُمعاجل ِتها �أو تدويرها

10.000

يف الإمارة بدون ت�صريح
8

�إدخال نفايات خطرة من خارج الإمارة �إلى مواقع التخل�ص

9

�إخراج نفايات عامة من مواقع التخل�ص دون ت�صريح

20.000
1000

� 10إخراج نفايات خطرة من مواقع التخل�ص دون ت�صريح
 11التخل�ص من النفايات العامة يف مواقع غري خم�ص�صة لنوعية

10.000
1000

نفاية موقع التخل�ص
 12التخل�ص من النفايات اخلطرة يف غري املواقع املخ�ص�صة لذلك

50.000

 13تلويث مواقع التخل�ص من النفايات اخلطرة

5000

 14جلب نفايات خطرة غري مطابقة مع ت�صريح التخل�ص املمنوح من

5000

البلدية �إلى ُمن�ش�آت املُعاجلة
ُ 15مزاولة الأن�شطة املُرتبطة ب�إدارة النفايات دون ت�صريح
 16خُمالفة �شروط الت�صريح

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 17عدم �إخطار البلدية ب�أي تعديالت على بيانات املُن�ش�أة خالل �شهر

5000

من التعديل
 18تقدمي م�ستندات �أو بيانات غري �صحيحة لغايات احل�صول على

5000

ت�صريح مزاولة الأن�شطة املتعلقة ب�إدارة النفايات
ُ 19مزاولة الن�شاط بت�صريح ُمنتهي ال�صالحية

5000

 20عدم االلتزام بو�ضع املُل�صق �أو ال�شريحة الإلكرتونية يف املكان

1000

خ�ص�ص لذلك
املُ ّ
 21عدم تزويد البلدية بالتقارير واملعلومات والبيانات املطلوبة من

1000

اجلهات املُعتمدة خالل املوعد املُحدّد لتقدميها
 22التالعب باملُل�صقات �أو ال�شرائح الإلكرتونية

10.000

 23عدم التق ّيد بالتعليمات والإر�شادات الف ّنية واال�شرتاطات املُعتمدة

5000

املُرتبطة ُمبزاولة �أن�شطة �إدارة النفايات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )60ل�سنة 2017
بتعيني
مدير تنفيذي لقطاع الثقافة والرتاث بهيئة الثقافة والفنون يف دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء هيئة الثقافة والفنون يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2017باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة والفنون
يف دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد� /سعيد حممد علي النابوده ال�سويديُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع الثقافة والرتاث بهيئة
الثقافة والفنون يف دبي ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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 � 18أكتوبر 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )61ل�سنة 2017
بنقل وتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع العمل ّيات املُ�سا ِندة بهيئة الثقافة والفنون يف دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء هيئة الثقافة والفنون يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2017باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة والفنون
يف دبي،
قررنا ما يلي:

نقل وتعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُينقل ال�س ّيد /حممد �سعيد حممد نا�صر املن�صوري ،من مكتب �سمو ويل عهد دبي �إلى هيئة
الثقافة والفنون يف دبي ،و ُيعينّ ُمدير ًا تنفيذي ًا لقطاع العمل ّيات املُ�سا ِندة بالهيئة ،ويمُ نح درجة ُمدير
تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صا ِد َرة مبوجبه ،مع
احتفاظه بحقوقه املُكت�سبة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  18مايو  ،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 � 18أكتوبر 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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