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المجلس التنفيذي
قرارات

الرسوم  بعض  وإلغاء  تخفيض  بشأن   2021 لسنة   )19( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار   -

والبدالت المالية في إمارة دبي.

قرار المجلس التنفيذي رقم )20( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي   -

رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي.

قرار المجلس التنفيذي رقم )22( لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحد.  -

العمليات  لقطاع  تنفيذي  مدير  بتعيين   2021 لسنة   )23( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار   -

المساندة بهيئة الثقافة والفنون في دبي.

قرار المجلس التنفيذي رقم )24( لسنة 2021 بتعيين مدير تنفيذي لقطاع الفنون واآلداب   -

بهيئة الثقافة والفنون في دبي.

قرار المجلس التنفيذي رقم )25( لسنة  2021  بشأن إنهاء إعارة مدير تنفيذي إلى شركة   -

إماراتك )منطقة حرة ذ.م.م(.

قرار المجلس التنفيذي رقم )26( لسنة  2021  بشأن نقل مدير تنفيذي إلى دبي العالمية.  -

قرار المجلس التنفيذي رقم )27( لسنة 2021 بشأن قبول استقالة المدير التنفيذي لمركز   -

إرادة للعالج والتأهيل في دبي.

5

14

21
23

25

27

29
31



195 ذو الحجة 1442 هـ        29 يوليو 2021 م        الـــــــعـــــــــدد 527        الــــــســــــنــــــــــة 55 4

تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي

الخاصة  واألثمان  والبدالت  اإليجارية  القيمة  بتحديد   2021 لسنة   )181( رقم  إداري  قرار   -

بالغرف في مجمع سكن العمال في سوق المواشي بالقصيص.

هيئة الطرق والمواصالت
قرار إداري رقم )589( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار اإلداري رقم )604( لسنة   -

بشأن   2018 لسنة   )38( رقم  التنفيذي  المجلس  لقرار  التنفيذية  الالئحة  بإصدار   2019

تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي.
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قرار المجلس التنفيذي رقم )19( لسنة 2021

بشأن

تخفيض وإلغاء بعض الرُّسوم والبدالت المالّية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي نحن 

بعد االطالع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الُحكوميّة في إمارة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسميّة لُحكومة دبي،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لُحكومة دبي والئِحِته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2019 بشأن ُمبادرات تحفيز النُّمو االقتصادي في إمارة دبي،

الُحكوميّة في إمارة دبي نظير  مة لإليرادات التي تستوفيها الجهات  الُمنظِّ وعلى التشريعات المحلّية 

الخدمات التي تُقدِّمها،

وبهدف تخفيف األعباء الماليّة على ُمزاولي األنِشطة االقتصاديّة في إمارة دبي، وعلى القاِطنين فيها، 

قررنا ما يلي:
تخفيض الرُّسوم

المادة )1(
تُخّفض ِقَيم الرُّسوم التي تستوفيها بعض الجهات الُحكوميّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها، وفقاً لما 

هو ُمبيّن في الجدول رقم )1( الُملحق بهذا القرار.

إلغاء الرُّسوم
المادة )2(

تُلغى الرُّسوم التي تستوفيها بعض الجهات الُحكوميّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها، وفقاً لما هو ُمبيّن 
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في الجدول رقم )2( الُملحق بهذا القرار.

تخفيض وإلغاء البدالت المالّية
المادة )3(

يجوز لمسؤول الجهة الُحكوميّة، بعد الُحصول على الُموافقة الُمسبقة من دائرة الماليّة، تخفيض أو 

لع التي تُقدِّمها،  إلغاء البدالت الماليّة من غير الرُّسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسِّ

على أن يتم هذا التخفيض أو اإللغاء بذات األداة التشريعيّة التي تم اعتمادها بُموجبها، وأن يتم نشرها 

في الجريدة الرسميّة لُحكومة دبي.

اإللغاءات
المادة )4(

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

الّسريان والنّشر
المادة )5(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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الجدول رقم )1(
بتخفيض رُسوم خدمات بعض الجهات الُحكومّية

الرسم بعد 

التخفيض

)بالدرهم(

الرسم قبل 

التخفيض

)بالدرهم(

الجهة 

الحكومية
الخدمة م

10,000

10,000

10,000

10,000

500

10,000

100

500 لكل 

نشاط إضافي

1000

350

1000

300

500

1000

100

100

25,000

25,000

25,000

25,000

2000

15,000

1000

1000 لكل 

نشاط إضافي

1100

500

4000

600

1000

1400

450

550

دائرة التنمية 

االقتصاديّة

ُسلطة 

مدينة دبي 

الِمالحيّة

إصدار رخصة – مركز األعمال.

تجديد رخصة – مركز األعمال.

تغيير أو إضافة نشاط – مركز األعمال.

ترخيص نشاط خدمات إنجاز الُمعامالت الُحكوميّة.

أخرى  ُمنشأة  موقع  في  مقّرها  لُمنشأة  رُخصة  إصدار 

ُمرّخصة.

إصدار وتجديد رُخصة مكتب تمثيل )سنوي(.

إصدار بدل فاقد أو تالف للّشهادات أو الرُّخص.

إضافة أنِشطة للرُّخصة تزيد على )5( خمسة أنشطة.

إلغاء إقامة عمل )خارج الدولة(.

تعديل إقامة عمل.

طلب رفع بالغ هروب مكفول.

إذن دخول زيارة )طويل األجل(.

تأشيرة زيارة لعّدة سفرات.

لطة. نقل من كفالة األب أو الزوج للسُّ

إصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف.

إصدار بطاقة مندوب بدل فاقد لُموّظف مكفول أو غير 

مكفول.
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1000

150

5000

250 حة  هيئة الصِّ

في دبي

إذن(  )لكل  به  الُمصّرح  العدد  على  تزيد  عمل  أذونات 

– للشركة.

شهادة اللياقة الطبّية لُمزاولة األنِشطة البحريّة.
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الجدول رقم )2(
بإلغاء رُسوم خدمات بعض الجهات الُحكومّية

مقدار الرسم الُملغى 

)بالدرهم(
الخدمةالجهة الحكومية م

800

50

800

0.5

لكل تذكرة

500

800

1000

1000

1250

1650

1450

2000

900

1100

ياحة  دائرة السِّ

والتسويق 

التجاري

ُسلطة مدينة 

دبي الِمالحيّة

إصدار تصريح سياحي.

إصدار بدل فاقد تصريح سياحي.

إصدار تصريح سياحي لمن هم دون )16( سنة.

كر. رسم طباعة التذا

كر بُصورة ُمستعجلة. طلب طباعة التذا

إصدار تصريح ُعروض األزياء.

طلب تغيير شهادة التأسيس.

طلب تغيير شهادة أسُهم.

)خارج  عمل  إقامة  بإصدار  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

الدولة(.

)خارج  عمل  إقامة  بإصدار  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

الدولة( – ُمستعجل.

)داخل  عمل  إقامة  بإصدار  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

الدولة(.

)داخل  عمل  إقامة  بإصدار  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

الدولة( – ُمستعجل.

إجمالي الخدمات الُمتعلِّقة بتجديد إقامة عمل.

 – عمل  إقامة  بتجديد  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

ُمستعجل.
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150

800

3000

1800

2600

1700

2500

2300

2100

2200

400

200

خدمة إصدار إذن دخول أصلي.

ستة   )6( من  ألكثر  الّدولة  خارج  لُموّظف  تصريح  إصدار 

أشهر.

إجمالي الخدمات الُمتعلِّقة بتجديد إقامة عمل )قبل شهرين 

من الموعد الُمحّدد(.

بنقل كفالة من قطاع ُحكومي  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

لطة. إلى السُّ

بنقل كفالة من قطاع ُحكومي  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

لطة – ُمستعجل. إلى السُّ

الّزوج  أو  األب  من  كفالة  بنقل  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

لطة. إلى السُّ

إجمالي الخدمات الُمتعلِّقة بنقل كفالة من األب أو الّزوج إلى 

لطة – ُمستعجل. السُّ

 – لطة  السُّ إلى  ُحكومي  قطاع  من  كفالة  نقل  طلب 

ُمستعجل.

 – لطة  السُّ إلى  الّزوج  أو  األب  من  كفالة  نقل  طلب 

ُمستعجل.

 – ُحكومي  قطاع  إلى  لطة  السُّ من  كفالة  نقل  طلب 

ُمستعجل.

هو  لمن  ُمراِفق  إقامة  بإصدار  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

فوق )18( سنة.

هو  لمن  ُمراِفق  إقامة  بإصدار  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

تحت )18( سنة.
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ُسلطة مدينة 
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300

100

100

100

100

200

100

100

10

500

500

500

500

200

 )10%( من قيمة 

الشيك بحد أدنى 

)10(  عشر دراهم  

وبحد أقصى )100( 

مئة درهم

250

50

محاكم دبي

ُسلطة مدينة 

دبي الِمالحيّة

دائرة األراضي 

واألمالك

بلديّة دبي

هو  لمن  ُمراِفق  إقامة  بتجديد  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 

فوق )18( سنة.

هو  لمن  ُمراِفق  إقامة  بتجديد  الُمتعلِّقة  الخدمات  إجمالي 
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قرار المجلس التنفيذي رقم )20( لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016

بشأن

تنظيم نقل الرُّكاب بالسّيارات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي نحن 

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 

رق والُمواصالت وتعديالته، وعلى القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّ

وعلى القانون رقم )2( لسنة 2014 بشأن حماية ُحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاّصة في إمارة دبي،

رق  الطُّ لهيئة  التابعة  الُمؤّسسات  بإنشاء   2006 لسنة   )8( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  وعلى 

والُمواصالت واعتماد هيكلها الُمؤّسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الرُّكاب بالسيّارات في إمارة دبي، 

ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القرار األصلي"،

مة للمناطق الُحرّة في إمارة دبي، وعلى التشريعات الُمنِشئة والُمنظِّ

قررنا ما يلي:
المواد الُمستبدلة

المادة )1(
يُستبدل بُنصوص المواد )1(، )2(، )5( و)7( من القرار األصلي، النُّصوص التالية:

التعريفات
المادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت في هذا القرار، المعاني الُمبيّنة إزاء ُكلٍّ منها، ما لم يدل 
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سياق النص على غير ذلك:

إمارة دبي.  : اإلمارة 

رق والُمواصالت. هيئة الطُّ  : الهيئة 

ُمدير عام الهيئة ورئيس مجلس الُمديرين.  : الُمدير العام 

ُمؤسسة الُمواصالت العاّمة في الهيئة.  : الُمؤّسسة 

مركبة ُمعّدة لنقل الرُّكاب نظير تعرفة ُمحّددة من الهيئة.  : سيّارة األجرة 

مركبة ُمعّدة لنقل الرُّكاب، تتوّفر فيها المعايير واالشتراطات التي تُحدِّدها الهيئة،   : السيّارة الفاخرة 

يتم االستفادة منها بواِسطة اتفاق تُحّدد فيه أجرة النّقل وُمّدة ومكان االنتقال.

نقل الرُّكاب بواسطة سيّارات األجرة والسيّارات الفاخرة.  : النّشاط 

أي شركة أو ُمؤّسسة ُمرّخصة في اإلمارة لُمزاولة النّشاط. الُمنشأة   

الشخص الطبيعي الذي يستفيد من سيّارة األجرة أو السيّارة الفاخرة.  : كب  الرّا

األجرة الُمحّددة من الُمؤّسسة لنقل الرُّكاب بسيّارات األجرة.  : التعرفة 

الواجب  التعرفة  فيه  تظهر  األجرة،  سيّارات  في  يُثبّت  الهيئة  من  ُمعتمد  جهاز   : العّداد 

سدادها نظير استخدام هذه السيّارات.

العقد الذي تعهد الهيئة بُموجبِه للُمنشأة بتقديم خدمة نقل الرُّكاب بسيّارات   : عقد االمتياز 

روط التي يتم االتفاق عليها في  األجرة أو بالسيّارات الفاخرة، وفقاً لألوضاع والشُّ

هذا الشأن.

ُكل شخص يُعاني من أي ُقصور أو اختالل طويل األجل بدني أو عقلي أو ذهني   : الشخص ذو اإلعاقة 

أو ِحّسي، قد يمنُعه من الُمشاركة بُصورة كاِملة وفاِعلة في الُمجتمع على قدم 

الُمساواة مع اآلخرين. 

اختصاصات الُمؤّسسة
المادة )2(

لغايات هذا القرار، تتولّى الُمؤّسسة القيام بالمهام والصالحيّات التالية:

البت في طلبات الُحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار.   .1

إصدار الُموافقة على قيام سيّارات األجرة الُمرّخصة في اإلمارات األخرى بإعادة نقل الرُّكاب من   .2

روط واإلجراءات التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن. اإلمارة، وفقاً للشُّ
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تحديد عدد السيّارات التي يجوز للُمنشأة ُمزاولة النّشاط بواِسطِتها.  .3

الفاخرة،  والسيّارات  األجرة  سيّارات  بواسطة  الرُّكاب  نقل  خدمات  لتوفير  االمتياز  ُعقود  إبرام   .4

وتقييم آثارها من حيث الكفاءة والفعاليّة والّسالمة والجودة.

والسيّارات  األجرة  سيّارات  لتشغيل  الالزمة  الّسالمة  ومعايير  الفنّية  المعايير  واعتماد  إعداد   .5

الفاخرة.

تحديد الُمتطلّبات الالزمة لتسهيل استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة لسيّارات األجرة.  .6

ُمراقبة مدى التزام الُمنشأة بُشروط التصاريح الّصادرة عن الُمؤّسسة، وُعقود االمتياز الُمبرمة   .7

معها.

وإعداد  الفاخرة،  والسيّارات  األجرة  بسيّارات  الرُّكاب  نقل  بخدمة  خاّصة  بيانات  قاعدة  إنشاء   .8

صة لتطوير وتحسين هذه الخدمة في اإلمارة. راسات الُمتخصِّ الدِّ

عقد الّدورات التدريبيّة الالزمة لتأهيل سائقي سيّارات األجرة والسيّارات الفاخرة.  .9

أي مهام أخرى تكون الزمة لتنظيم ُمزاولة النّشاط في اإلمارة.  .10

األفعال المحظورة
المادة )5(

يُحظر إتيان أي من األفعال التالية:

ُمزاولة النّشاط في اإلمارة قبل الُحصول على تصريح بذلك من الُمؤّسسة.  .1

الُمؤّسسة،  من  بذلك  تصريح  على  الُحصول  قبل  الفاخرة  السيّارات  أو  األجرة  سيّارات  قيادة   .2

واجتياز الّدورات التدريبيّة الُمعتمدة منها في هذا الشأن.

نقل الرُّكاب بسيّارات غير ُمرّخصة لُمزاولة النّشاط نظير ُمقابِل ماّدي.  .3

نقل الرُّكاب من اإلمارة إلى اإلمارات األخرى قبل الُحصول على ُموافقة الُمؤّسسة، أو بالُمخالفة   .4

لالشتراطات واإلجراءات التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.

تقديم خدمة نقل الرُّكاب بالسيّارات عن طريق االتصال أو الوسائط اإللكترونيّة أو التطبيقات   .5

الذكيّة أو أي وسيلة أخرى قبل الُحصول على تصريح بذلك من الُمؤّسسة.

الترويج عن خدمة نقل الرُّكاب بسيّارات غير ُمرّخصة لُمزاولة النّشاط، أو اإلعالن عن تقديم هذه   .6

الخدمة سواًء بالُمناداة على األشخاص أو بأي وسيلة أخرى.

نقل الرُّكاب بسيّارات األجرة دون تشغيل العّداد في بداية ُكل رحلة.  .7
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تشغيل سيّارة األجرة بدون عّداد ُمثبّت فيها، أو إجراء أي تغييرات في العّداد بهدف تعديل قيمة   .8

التعرفة.

تشغيل السيّارات الفاخرة كسيّارات أجرة أو العكس.  .9

روط والُمتطلّبات الُمحّددة من الهيئة،  تشغيل سيّارة األجرة أو السيّارة الفاخرة دون استيفاء الشُّ  .10

وعلى وجه الُخصوص ُمتطلّبات السالمة.

الُمخالفات والجزاءات اإلداريّة
المادة )7(

مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد يُنص عليها أي قرار آخر، يُعاقب ُكل من يرتكب أيّاً من األفعال  أ- 

الُمحّددة في الجدول رقم )2( الُملحق بهذا القرار بالغرامة الُمبيّنة إزاء ُكلٍّ منها.

الِقَيم  الواحدة على  الّسنة  في  الُمخالِف  المفروضة على  الغرامات  قيمة  يزيد مجموع  أاّل  يجب  ب- 

التالية: 

)30,000( ثالثين ألف درهم بالنِّسبة للُمخالفات الُمرتكبة من األفراد.  .1

)50,000( خمسين ألف درهم بالنِّسبة للُمخالفات الُمرتكبة من الُمنشآت.  .2

باإلضافة إلى ُعقوبة الغرامة الُمشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو  ج- 

كثر من التدابير واإلجراءات التالية بحق الُمخالف: أ

اإليقاف عن ُمزاولة النّشاط لُمّدة ال تزيد على )6( ستة أشهر.  .1

إيقاف العمل برُخصة القيادة لُمّدة ال تزيد على )6( ستة أشهر.  .2

إيقاف العمل بتصريح ُمزاولة مهنة سائق سيّارة أجرة أو سيّارة فاخرة لُمّدة ال تزيد على   .3

)6( ستة أشهر.

إلغاء تصريح ُمزاولة مهنة سائق سيّارة أجرة أو سيّارة فاخرة.   .4

حجز السيّارة التي ارتُِكبَت الُمخالفة بواِسطِتها لُمّدة ال تزيد على )6( ستة أشهر.  .5

إلغاء التصريح، والتنسيق مع ُسلطة الترخيص التجاري الُمختّصة في اإلمارة إللغاء الرُّخصة   .6

التجاريّة.

يجوز للهيئة، بناًء على طلب خّطي يُقّدم إليها من السائق أو الجهة التي صدر قرار بإلغاء التصريح  د- 

الصادر ألي ِمنُهما، إصدار تصريح جديد بعد ُمِضي سنة واحدة من تاريخ إلغاء التصريح السابق، 

ويتم إصدار التصريح الجديد وفقاً لإلجراءات والّضوابط الُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
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لدى  الُمعتمدة  التدريبيّة  الّدورات  اجتيازه  بعد  إاّل  الُمخالف  السائق  تصريح  تجديد  يجوز  ال  هـ- 

الُمؤّسسة في هذا الشأن.

استبدال الجدول
المادة )2(

الُملحق  الجدول  بالقرار األصلي،  الُملحق  الُمخالفات والغرامات  بتحديد  بالجدول رقم )2(  يُستبدل 

بهذا القرار. 

المادة الُمضافة
المادة )3(

تُضاف إلى القرار األصلي مادة جديدة، برقم )1( ُمكّرر، يكون نّصها على النّحو التالي:

نطاق التطبيق
المادة )1( ُمكّرر

تُطبّق أحكام هذا القرار في كاّفة أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاّصة، والمناطق الُحرّة بما 

فيها مركز دبي المالي العالمي.

النّشر والّسريان
المادة )4(

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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جدول رقم )2(
بتحديد الُمخالفات والغرامات

قيمة الغرامة

)بالدرهم(
وصف المخالفة م

10,000

5000

5000

5000

2000

5000

5000

5000

5000

2500

3000

ُمزاولة النّشاط في اإلمارة قبل الُحصول على تصريح بذلك من الُمؤّسسة.

من  بذلك  تصريح  على  الُحصول  قبل  الفاخرة  السيّارة  أو  األجرة  سيّارة  تشغيل 

الُمؤّسسة.

من  بذلك  لهم  ُمصّرح  غير  أشخاص  الفاخرة من  السيّارة  أو  األجرة  قيادة سيّارة 

الُمؤّسسة.

ُمخالفة الُمنشأة لُشروط التصريح الّصادر لها من الُمؤّسسة.

له من  الّصادر  التصريح  لُشروط  الفاخرة  السيّارة  أو  األجرة  ُمخالفة سائق سيّارة 

الُمؤّسسة.

نقل الرُّكاب بمركبات غير ُمرّخصة لُمزاولة النّشاط نظير ُمقابِل ماّدي.

نقل الرُّكاب من اإلمارة إلى اإلمارات األخرى قبل الُحصول على ُموافقة الُمؤّسسة، 

أو بالُمخالفة لالشتراطات واإلجراءات التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.

الترويج عن خدمة نقل الرُّكاب بسيّارات غير ُمرّخصة لُمزاولة النّشاط، أو اإلعالن 

عن تقديم هذه الخدمة سواًء بالُمناداة على األشخاص أو بأي وسيلٍة أخرى.

اإللكترونيّة  الوسائط  أو  االتصال  بالسيّارات عن طريق  الرُّكاب  نقل  تقديم خدمة 

من  بذلك  تصريح  على  الُحصول  قبل  أخرى  وسيلة  أي  أو  الذكيّة  التطبيقات  أو 

الُمؤّسسة.

نقل الرُّكاب بسيّارات األجرة دون تشغيل العّداد في بداية ُكل رحلة.

قيام السائق بتشغيل سيّارة األجرة بدون عّداد ُمثبّت فيها، أو إجراء أي تغييرات 

على العّداد بهدف تعديل قيمة التعرفة.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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10,000

10,000

5000

500 درهم لكل 

رحلة

1000

قيام الُمنشأة بتشغيل سيّارة األجرة بدون عّداد ُمثبّت فيها، أو إجراء أي تغييرات 

على العّداد بهدف تعديل قيمة التعرفة.

تشغيل السيّارات الفاخرة كسيّارات أجرة أو العكس.

روط الُمحّددة من الهيئة،  تشغيل سيّارة األجرة أو السيّارة الفاخرة دون استيفاء الشُّ

وعلى وجه الُخصوص ُمتطلّبات الّسالمة.

عدم االلتزام بالتعرفة الُمحّددة من الهيئة.

إيقاف أو فصل العّداد خالل نقل الرُّكاب بالسيّارات القادمة من اإلمارات األخرى 

إلى اإلمارة، أو ُمخالفة أي اشتراطات أو تعليمات تُصِدرها الهيئة في هذا الشأن.

12

13

14

15

16
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قرار المجلس التنفيذي رقم )22( لسنة 2021

بتشكيل

د مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي نحن 
 

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

د، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"، وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتوحُّ

د، وعلى القرار رقم )3( لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّ

قررنا ما يلي: 
تشكيل مجلس اإلدارة

المادة )1(
يُشّكل مجلس إدارة المركز، برئاسة السّيد/ هشام عبدهللا القاسم، وُعضويّة ُكّل من:  أ- 

الشيخة الدكتورة/ علياء بنت حميد القاسمي.  .1

السيّد/ ســــامـــــي ياقـــــوت الريــامــــــي.   .2

الدكتورة/ هنـــــد عبدالواحـــــد الرستمـاني.   .3

السيّدة/ صـالحة خليـــفة بن ذيبــان الفالسي.    .4

الدكتورة/ شـيـــــخة أحـــمـــــد الرئيـــــسي.     .5

الُمدير التنفيذي للمركز.   .6

المادة،  )أ( من هذه  الفقرة  في  المذكورين  المركز  إدارة  أعضاء مجلس  ُعضويّة  ُمّدة  انتهت  إذا  ب- 

ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء 

هم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء ُجُدد بدالً عنهم.  مهامِّ
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )23( لسنة 2021

بتعيين

ُمدير تنفيذي لقطاع العملّيات الُمسانِدة بهيئة الّثقافة والُفنون في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي نحن 

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثّقافة والُفنون في دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )7( لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثّقافة والُفنون 

في دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيين الُمدير التنفيذي

المادة )1(
يُعيّن السّيد/ منصور حسين لوتاه، ُمديراً تنفيذيّاً لقطاع العمليّات الُمسانِدة بهيئة الثّقافة والُفنون 

في دبي، ويُمنح درجة ُمدير تنفيذي وفقاً ألحكام القانون رقم )8( لسنة 2021 الُمشار إليه والقرارات 

الّصادرة بُموجبه.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يونيو 2021، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )24( لسنة 2021

بتعيين

ُمدير تنفيذي لقطاع الُفنون واآلداب بهيئة الّثقافة والُفنون في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي نحن 

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثّقافة والُفنون في دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )7( لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثّقافة والُفنون 

في دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيين الُمدير التنفيذي

المادة )1(
بهيئة  واآلداب  الُفنون  لقطاع  تنفيذيّاً  ُمديراً  المري،  خرباش  خلفان  مبارك  سعيد  السّيد/  يُعيّن 

الثّقافة والُفنون في دبي، ويُمنح درجة ُمدير تنفيذي وفقاً ألحكام القانون رقم )8( لسنة 2021 الُمشار 

إليه والقرارات الّصادرة بُموجبه.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يوليو 2021، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )25( لسنة  2021 

بشأن

إنهاء إعارة ُمدير تنفيذي إلى شركة إماراتك )منطقة ُحرّة ذ.م.م(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي نحن 

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )14( لسنة 2013 بشأن تمديد إعارة الُمدير التنفيذي لُحكومة دبي 

اإللكترونيّة،

قررنا ما يلي:
إنهاء اإلعارة
المادة )1(

إماراتك  شركة  إلى  الزفين،  عبدهللا  ثاني  السّيد/  التنفيذي،  الُمدير  إعارة  القرار  هذا  بُموجب  تُنهى 

)منطقة ُحرّة ذ.م.م(.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يونيو 2021، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )26( لسنة  2021 

بشأن

نقل ُمدير تنفيذي إلى دبي العالمّية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي نحن 

االجتماعيّة  والتأمينات  المعاشات  بشأن   1999 لسنة   )7( رقم  االتحادي  القانون  على  االطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2006 بإنشاء دبي العالميّة وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي،

قررنا ما يلي:
نقل الُمدير التنفيذي

المادة )1(
يُنقل الُمدير التنفيذي، السّيد/ ثاني عبدهللا الزفين، إلى دبي العالميّة. 

ل تكاليف النّقل تحمُّ
المادة )2(

تتحّمل دبي العالمية كاّفة التكاليف الُمترتِّبة على نقل الُمدير التنفيذي الُمشار إليه في المادة )1( من 

هذا القرار، بما في ذلك أي ُفروقات في أقساط االشتراك في برنامج التقاُعد المعمول به لدى الهيئة 

العاّمة للمعاشات والتأمينات االجتماعيّة، وفقاً للتشريعات الّسارية لديها في هذا الشأن.



1931 ذو الحجة 1442 هـ        29 يوليو 2021 م        الـــــــعـــــــــدد 527        الــــــســــــنــــــــــة 55 30

الّسريان والنّشر
المادة )3(

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يونيو 2021، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )27( لسنة 2021

بشأن

قبول استقالة الُمدير التنفيذي لمركز إرادة للعالج والتأهيل في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي نحن 
 

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم )5( لسنة 2019 بشأن مركز إرادة للعالج والتأهيل في دبي،

وعلى القرار رقم )6( لسنة 2016 بتعيين الُمدير التنفيذي لمركز إرادة للعالج والتأهيل،

 

قررنا ما يلي:
قبول استقالة الُمدير التنفيذي

المادة )1(
 تُقبل استقالة الدكتور/ محمد حسن محمد فائق، الُمدير التنفيذي لمركز إرادة للعالج والتأهيل في 

دبي.

الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 26 أبريل 2021، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار إداري رقم )181( لسنة 2021

بتحديـد القيـمة اإليجـاريـة والبدالت واألثمان الخاصة 

بالغرف في مجمع سكن العمال في سوق المواشي بالقصيص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام البلدية

بعد االطالع على القانون رقم )12( لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، 

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

دبي  لبلدية  التابعة  األسواق  تنظيم  بشأن   2016 لسنة   )50( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  وعلى 

وتعديالته،

وعلى القرار اإلداري رقم )354( لسنة 2011 بتحديد القيمة اإليجارية للغرف في مجمع سكن العمال 

بسوق المواشي بالقصيص،

استهالك  أثمان  البلدية  أعيان  مستأجري  بتحميل   2016 لسنة   )411( رقم  اإلداري  القرار  وعلى 

الكهرباء والمياه،

وعلى التوصية الواردة في محضر االجتماع رقم )2017/14( الصادرة عن لجنة تأجير ممتلكات البلدية،

وبناًء على موافقة دائرة المالية بموجب كتابها مرجع رقم DOF/OUT/2020/0002945 المؤرخ في 

 ،29/11/2020

قررنا ما يلي:
القيمة اإليجارية السنوية

المادة )1(
تُحدد القيمة اإليجارية السـنوية للغرفة الواحدة في مجمع سكن العمال في سوق المواشي بمنطقة 

القصيص بمبلغ مقداره )7,200( سبعة آالف ومئتا درهم.
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البدالت واألثمان
المادة )2(

باإلضافة إلى القيمة اإليجارية المنصوص عليها في المادة )1( من هذا القرار، يُستوفى سنوياً عن كل 

غرفة مؤجرة في مجمع سكن العمال في سوق المواشي بمنطقة القصيص البدالت واألثمان التالية: 

بدل خدمات مقداره )1,080( ألف وثمانون درهم.  .1

ثمن استهالك كهرباء ومياه مقداره )9,000( تسعة آالف درهم.  .2

التكليف بالتنفيذ
المادة )3( 

على مدير إدارة االستثمار اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

اإللغاءات
المادة )4(

يُلغى القرار اإلداري رقم )354( لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى 

المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. 

السريان والنشر
المادة )5(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري
المــديـــــــــر العـــــــــام

صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو الحجة 1442هـ
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قرار إداري رقم )589( لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القرار اإلداري رقم )604( لسنة 2019 

بإصدار الالئحة التنفيذية لـقرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018

بشأن 

تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين 

المجلس  لقرار  التنفيذية  الالئحة  بإصدار   2019 لسنة   )604( رقم  اإلداري  القرار  علـى  االطالع  بعد 

التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي،

قررنا ما يلي: 

المادة المستبدلة
المادة )1(

يُستبدل بنص المادة )11( من القرار اإلداري رقم )604( لسنة 2019 المشار إليه، النص التالي:

المواصفات والمتطلبات الفنية لمركبات التدريب
المادة )11(

القرار،  هذا  من   )10( المادة  في  المحددة  التدريب  لمركبات  الفنية  والمتطلبات  المواصفات  تُحدد 

القرار في  يتم نشر هذا  أن  الشأن، على  للمؤسسة في هذا  التنفيذي  المدير  قرار يصدر عن  بموجب 

الموقع اإللكتروني للهيئة.
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السريان والنشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطــــــــاير
المدير العــــــــام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــق 28 ذو القعدة 1442هـ
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