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تشريعات الجهات الحكومية
هيئة الصحة في دبي

قرار إداري رقم )48( لسنة 2022 باعتماد أثمان بعض الخدمات لدى هيئة الصحة في دبي.  -

قرار إداري رقم )49( لسنة 2022 بشأن اعتماد أثمان بعض خدمات التدريب لدى هيئة   -

الصحة في دبي.

قرار إداري رقم )50( لسنة 2022 باعتماد أثمان وتعديل رموز بعض الخدمات الصحية   -

لدى هيئة الصحة في دبي.

غرف دبي
المجلس االستشاري  2022 بشأن تشكيل  إدارة غرف دبي رقم )12( لسنة  قرار مجلس   -

لغرفة تجارة دبي.

المجلس االستشاري  2022 بشأن تشكيل  إدارة غرف دبي رقم )13( لسنة  قرار مجلس   -

لغرفة دبي العالمية.

المجلس االستشاري  2022 بشأن تشكيل  إدارة غرف دبي رقم )14( لسنة  قرار مجلس   -

لغرفة دبي لالقتصاد الرقمي.

دائرة االقتصاد والسياحة
قرار إداري رقم )50( لسنة 2022 بإلغاء التعليمات اإلدارية رقم )1( لسنة 2007 بشأن   -

اإلسعافات األولية في المنشآت الفندقية.
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قرار إداري رقم )48( لسنة 2022

باعتماد

أثمان بعض الخدمات لدى هيئة الصحة في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

دبي  إمارة  في  الحكومية  الخدمات  تسعير  بشأن   2009 لسنة   )14( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي والئحته التنفيذية،

إليها فيما بعد  2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديالته، ويُشار  القانون رقم )6( لسنة  وعلى 

بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم )9( لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم )2( لسنة 2021 بتعيين ُمدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2021 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )1( لسنة 

2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )36( لسنة 2022 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع مؤسسة دبي 

الصحية األكاديمية وهيئة الصحة في دبي،

 )DOF/OUT/2021/0003030( وعلى نموذج تسعير الخدمات المعتمد من دائرة المالية مرجع رقم

المؤرخ في 2021/12/09، المتضمن اعتماد الدائرة لألثمان الجديدة،

وبناًء على ما تتطلبه مصلحة العمل، 
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قررنا ما يلي:
اعتماد األثمان

المادة )1(
تُعتمد بموجب هذا القرار، أثمان بعض الخدمات لدى الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول الُملحق 

بهذا القرار.

التكليف بالتنفيذ
المادة )2(

القرار موضع  هذا  لوضع  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الهيئة،  في  المعنية  التنظيمية  الوحدات  كافة  على 

التنفيذ، كٌل في مجال اختصاصه.

اإللغاءات
المادة )3(

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

السريان والنشر
المادة )4(

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

عوض صغير الكتبي
المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ
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جدول
باعتماد أثمان بعض الخدمات الصحية لدى هيئة الصحة في دبي

Service code /

Billing code
Procedure Description Price

1

2

3

4

5

6

7

8

13

29914

29915

20939

31241

31298

31647

31648

Repeat Prescription issued without face to face consultation

Arthroscopy, hip, surgical; with femoroplasty (ie, treatment of cam 

lesion)

Arthroscopy, hip, surgical; with acetabuloplasty (ie, treatment of 

pincer lesion)

Bone marrow aspiration for bone grafting, spine surgery only, 

through separate skin or fascial incision (List separately in addi-

tion to code for primary procedure)

Nasal/sinus endoscopy, surgical; with ligation of sphenopalatine 

artery

Nasal/sinus endoscopy, surgical; with dilation of frontal and 

sphenoid sinus ostia (eg, balloon dilation)

Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, 

when performed; with balloon occlusion, when performed, as-

sessment of air leak, airway sizing, and insertion of bronchial 

valve(s), initial lobe

Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, 

when performed; with removal of bronchial valve(s), initial lobe

85

17,321

11,605

1,395

3,450

4,500

2,572

2,426

خدمات جديدة
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9

10

11

12

13

31649

31651

31652

31653

31654

Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, 

when performed; with removal of bronchial valve(s), each addi-

tional lobe (List separately in addition to code for primary proce-

dure)

Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, 

when performed; with balloon occlusion, when performed, as-

sessment of air leak, airway sizing, and insertion of bronchial 

valve(s), each additional lobe (List separately in addition to code 

for primary procedure[s])

Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, 

when performed; with endobronchial ultrasound (EBUS) guided 

transtracheal and/or transbronchial sampling (eg, aspiration[s]/

biopsy[ies]), one or two mediastinal and/or hilar lymph node sta-

tions or structures

Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, 

when performed; with endobronchial ultrasound (EBUS) guided 

transtracheal and/or transbronchial sampling (eg, aspiration[s]/

biopsy[ies]), 3 or more mediastinal and/or hilar lymph node sta-

tions or structures

Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, 

when performed; with transendoscopic endobronchial ultra-

sound (EBUS) during bronchoscopic diagnostic or therapeutic 

intervention(s) for peripheral lesion(s) (List separately in addition 

838

920

2,779

3,613

834
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14

15

16

17

18

36465

36466

36482

36483

38900

to code for primary procedure[s])

Injection of non-compounded foam sclerosant with ultrasound 

compression maneuvers to guide dispersion of the injectate, in-

clusive of all imaging guidance and monitoring; single incompe-

tent extremity truncal vein (eg, great saphenous vein, accessory 

saphenous vein)

Injection of non-compounded foam sclerosant with ultrasound 

compression maneuvers to guide dispersion of the injectate, in-

clusive of all imaging guidance and monitoring; multiple incom-

petent truncal veins (eg, great saphenous vein, accessory saphe-

nous vein), same leg

Endovenous ablation therapy of incompetent vein, extremity, by 

transcatheter delivery of a chemical adhesive (eg, cyanoacrylate) 

remote from the access site, inclusive of all imaging guidance 

and monitoring, percutaneous; first vein treated

Endovenous ablation therapy of incompetent vein, extremity, by 

transcatheter delivery of a chemical adhesive (eg, cyanoacrylate) 

remote from the access site, inclusive of all imaging guidance and 

monitoring, percutaneous; subsequent vein(s) treated in a single 

extremity, each through separate access sites (List separately in 

addition to code for primary procedure)

Intraoperative identification (eg, mapping) of sentinel lymph 

node(s) includes injection of non-radioactive dye, when per-

950

1,175

2,250

923

751
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

41820

41821

41850

41870

88341

88344

88350

93644

93653

formed (List separately in addition to code for primary procedure)

Gingivectomy, excision gingiva, each quadrant

Operculectomy, excision pericoronal tissues

Destruction of lesion (except excision), dentoalveolar structures

Periodontal mucosal grafting

Immunohistochemistry or immunocytochemistry, per specimen; 

each additional single antibody stain procedure (List separately 

in addition to code for primary procedure)

Immunohistochemistry or immunocytochemistry, per specimen; 

each multiplex antibody stain procedure

Immunofluorescence, per specimen; each additional single anti-

body stain procedure (List separately in addition to code for pri-

mary procedure)

Electrophysiologic evaluation of subcutaneous implantable defi-

brillator (includes defibrillation threshold evaluation, induction of 

arrhythmia, evaluation of sensing for arrhythmia termination, and 

programming or reprogramming of sensing or therapeutic param-

eters)

Comprehensive electrophysiologic evaluation including insertion 

and repositioning of multiple electrode catheters with induction 

or attempted induction of an arrhythmia with right atrial pac-

ing and recording, right ventricular pacing and recording (when 

necessary), and His bundle recording (when necessary) with in-

1,576

354

788

1,968

375

375

375

2,424

5,657
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28

29

30

93654

93655

93656

tracardiac catheter ablation of arrhythmogenic focus; with treat-

ment of supraventricular tachycardia by ablation of fast or slow 

atrioventricular pathway, accessory atrioventricular connection, 

cavo-tricuspid isthmus or other single atrial focus or source of 

atrial re-entry

Comprehensive electrophysiologic evaluation including insertion 

and repositioning of multiple electrode catheters with induction 

or attempted induction of an arrhythmia with right atrial pacing 

and recording, right ventricular pacing and recording (when nec-

essary), and His bundle recording (when necessary) with intracar-

diac catheter ablation of arrhythmogenic focus; with treatment of 

ventricular tachycardia or focus of ventricular ectopy including 

intracardiac electrophysiologic 3D mapping, when performed, and 

left ventricular pacing and recording, when performed

Intracardiac catheter ablation of a discrete mechanism of ar-

rhythmia which is distinct from the primary ablated mechanism, 

including repeat diagnostic maneuvers, to treat a spontaneous or 

induced arrhythmia (List separately in addition to code for primary 

procedure)

Comprehensive electrophysiologic evaluation including trans-

septal catheterizations, insertion and repositioning of multiple 

electrode catheters with induction or attempted induction of an 

arrhythmia including left or right atrial pacing/recording when 

6,872

2,612

6,892
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31

32

33

34

95940

95941

97607

97608

necessary, right ventricular pacing/recording when necessary, 

and His bundle recording when necessary with intracardiac cath-

eter ablation of atrial fibrillation by pulmonary vein isolation

Continuous intraoperative neurophysiology monitoring in the op-

erating room, one on one monitoring requiring personal attend-

ance, each 15 minutes (List separately in addition to code for pri-

mary procedure)

Continuous intraoperative neurophysiology monitoring, from out-

side the operating room (remote or nearby) or for monitoring of 

more than one case while in the operating room, per hour (List 

separately in addition to code for primary procedure)

Negative pressure wound therapy, (eg, vacuum assisted drainage 

collection), utilizing disposable, non-durable medical equipment 

including provision of exudate management collection system, 

topical application(s), wound assessment, and instructions for 

ongoing care, per session; total wound(s) surface area less than 

or equal to 50 square centimeters

Negative pressure wound therapy, (eg, vacuum assisted drainage 

collection), utilizing disposable, non-durable medical equipment 

including provision of exudate management collection system, 

topical application(s), wound assessment, and instructions for 

ongoing care, per session; total wound(s) surface area greater 

than 50 square centimeters

341

1,023

525

700
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35

36

37

38

39

40

41

42

97610

0101T

0338T

0339T

D6011

D9995

D9996

99501101

Low frequency, non-contact, non-thermal ultrasound, including 

topical application(s), when performed, wound assessment, and 

instruction(s) for ongoing care, per day

Extracorporeal shock wave involving musculoskeletal system, 

not otherwise specified, high energy

Transcatheter renal sympathetic denervation, percutaneous ap-

proach including arterial puncture, selective catheter placement(s) 

renal artery(ies), fluoroscopy, contrast injection(s), intraprocedur-

al roadmapping and radiological supervision and interpretation, 

including pressure gradient measurements, flush aortogram and 

diagnostic renal angiography when performed; unilateral

Transcatheter renal sympathetic denervation, percutaneous ap-

proach including arterial puncture, selective catheter placement(s) 

renal artery(ies), fluoroscopy, contrast injection(s), intraprocedur-

al roadmapping and radiological supervision and interpretation, 

including pressure gradient measurements, flush aortogram and 

diagnostic renal angiography when performed; bilateral

second stage implant surgery

teledentistry – synchronous; real-time encounter

teledentistry – asynchronous; information stored and forwarded to 

dentist for subsequent review

Systemic application- introducing medical ozone gas directly to 

patient via intravenous application. (mix 100-150 ml from patient 

692

472

1,538

3,075

2,250

120

120

400
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

99501102

99501103

99501104

99501105

99501106

99501107

99501108

99501109

99501111

99501112

99501115

99501114

blood with ozone gas)

remove a small amount of blood (10cc) intravenously, ozonate it, 

inject it into muscle

infusing ozone rectally

infusing ozone vaginally

infusing ozone at auditory Canal

topical ozone application via specialized bags

Direct ozone gas injection into Muscles, joints and subcutane-

ously

Ozonizing distal water with ozone gas

Ozonated virgin oils such as olive oil and/ or coconut oil

Wound debridement and dressing using ozone water and ozone 

cream

Metatron Nonlinear System of Diagnosis

Low Level Light Therapy

Hijama treatment

225

225

150

75

300

225

225

225

225

1900

230

300
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قرار إداري رقم )49( لسنة 2022

بشأن

اعتماد أثمان بعض خدمات التدريب لدى هيئة الصحة في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

دبي  إمارة  في  الحكومية  الخدمات  تسعير  بشأن   2009 لسنة   )14( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي والئحته التنفيذية،

إليها فيما بعد  2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديالته، ويُشار  القانون رقم )6( لسنة  وعلى 

بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم )9( لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم )2( لسنة 2021 بتعيين ُمدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )36( لسنة 2022 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع مؤسسة دبي 

الصحية األكاديمية وهيئة الصحة في دبي، 

 )DOF/OUT/2022/0000348( وعلى نموذج تسعير الخدمات المعتمد من دائرة المالية مرجع رقم

المؤرخ في 2022/01/27، 

وبناًء على ما تتطلبه مصلحة العمل، 

قررنا ما يلي:
اعتماد األثمان

المادة )1(
تُعتمد بموجب هذا القرار، أثمان خدمات التدريب السريري )اإلكلينيكي(، وتدريب سنة االمتياز لطلبة 
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الجامعات الطبية، في مستشفيات ومرافق الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي: 

التكليف بالتنفيذ
المادة )2(

القرار موضع  هذا  لوضع  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الهيئة،  في  المعنية  التنظيمية  الوحدات  كافة  على 

التنفيذ، كٌل في مجال اختصاصه.

اإللغاءات
المادة )3(

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

السريان والنشر
المادة )4(

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

عوض صغير الكتبي
المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ

الثمن الخدمة م

150 درهم لكل طالب لليوم الواحد

30,000 درهم لكل طالب

التدريب السريري )اإلكلينيكي(

تدريب سنة االمتياز لطلبة الجامعات الطبية

1

2
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قرار إداري رقم )50( لسنة 2022

باعتماد

أثمان وتعديل رموز بعض الخدمات الصحية لدى هيئة الصحة في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

دبي  إمارة  في  الحكومية  الخدمات  تسعير  بشأن   2009 لسنة   )14( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي والئحته التنفيذية،

إليها فيما بعد  2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديالته، ويُشار  القانون رقم )6( لسنة  وعلى 

بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم )9( لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم )2( لسنة 2021 بتعيين ُمدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2021 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )1( لسنة 

2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )36( لسنة 2022 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع مؤسسة دبي 

الصحية األكاديمية وهيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار اإلداري رقم )35( لسنة 2019 باعتماد أثمان بعض الخدمات الصحية لدى هيئة الصحة 

في دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القرار األصلي"،

 )DOF/OUT/2021/0003030( وعلى نموذج تسعير الخدمات المعتمد من دائرة المالية مرجع رقم

المؤرخ في 2021/12/09، 

وبناًء على ما تتطلبه مصلحة العمل، 
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قررنا ما يلي:
اعتماد األثمان

المادة )1(
تُعتمد بموجب هذا القرار أثمان بعض خدمات التحاليل المختبرية لدى الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في 

الجدول رقم )1( الُملحق بهذا القرار، وتضاف إلى جدول أثمان الخدمات الصحية المعتمدة بموجب 

القرار األصلي.

تعديل رموز الخدمات الصحية
المادة )2(

تُعدل رموز بعض الخدمات الصحية المبيّنة في الجدول الملحق بالقرار األصلي، لتصبح على النحو 

المبيّن في الجدول رقم )2( الُملحق بهذا القرار.

التكليف بالتنفيذ
المادة )3(

القرار موضع  هذا  لوضع  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الهيئة،  في  المعنية  التنظيمية  الوحدات  كافة  على 

التنفيذ، كٌل في مجال اختصاصه.

اإللحاق
المادة )4(

يُلحق هذا القرار بالقرار األصلي ويقرآن معاً.

اإللغاءات
المادة )5(

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
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السريان والنشر
المادة )6(

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

عوض صغير الكتبي
المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ
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جدول رقم )1(
اعتماد أثمان بعض خدمات التحاليل المختبرية

جدول رقم )2(
تعديل رموز بعض الخدمات الصحية

Service code /

Billing code

Old code New code

Procedure Description

Procedure Description

Price

Price

1

2

1

2

2090302

2090303

D9952

D9951

D9951

D9952

Foundation One Liquid CDx

Foundation One CDx

occlusal adjustment - limited

occlusal adjustment - complete

9,262.50

9,262.50

176

330

التحاليل المختبرية

تعديل الرمز الصحي
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قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )12( لسنة 2022

بشأن 

تشكيل المجلس االستشاري لغرفة تجارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس إدارة غرف دبي

بعد االطالع على القانون رقم )1( لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم )5( لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم )6( لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة دبي،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )21( لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس االستشارية 

للغرف التابعة لغرف دبي،

قررنا ما يلي:
تشكيل المجلس االستشاري

المادة )1(
برئاسة الدكتور/ طارق حميد الطاير، وعضوية كل  المجلس االستشاري لغرفة تجارة دبي،  يُشكل 

من:  

محمد مطر الفالسي علي عبدهللا الشعفار  عبدهللا أحمد الموسى 

بطى عبيد المال محمد خلف الحبتور  عبدهللا محمد النابوده 

عبدهللا سيف الحثبور صوفي عبدهللا صالح  يحيى سعيد لوتاه 

اسامه ابراهيم صديقي خالد جاسم بن كلبان  إبراهيم أحمد آل عباس 

محمد زعل زعل هاني راشد اليتيم   السيد عبدالفتاح شرف 

محمد عبدالعزيز باقر أحمد بن عيسى السركال  خالد خليفه النابوده 

د. أحمد حسن بن الشيخ مشعل حمد كانو  سيف أحمد بالحصا 

عصام عبداألمير التميمي طارق أحمد باقر  مروان الرستماني 
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بدر عبدهللا الجزيري اقبال يوسف اليوسف  عبدالعزيز محمد بن شعفار 

أحمد سعيد باليوحه هند حبيب المال  راشد علي االنصاري 

جمال عبدهللا الشعفار  أمل محمد المري 

تنظيم عمل المجلس
المادة )2(

تسري في شأن تنظيم عمل المجلس االستشاري لغرفة تجارة دبي الُمشكل بموجب هذا القرار، أحكام 

القرار رقم )21( لسنة 2022 الُمشار إليه.

السريان والنشر
المادة )3(

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

عبدالعزيز عبدهللا الغرير
رئيس مجلس اإلدارة

غرف دبي
                                                                         

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 رمضان 1443هـ
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قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )13( لسنة 2022

بشأن

 تشكيل المجلس االستشاري لغرفة دبي العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس إدارة غرف دبي

بعد االطالع على القانون رقم )1( لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم )5( لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم )7( لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي العالمية،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )21( لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس االستشارية 

للغرف التابعة لغرف دبي،

قررنا ما يلي:
تشكيل المجلس االستشاري

المادة )1(
السيد/ محمد أمين سالم، وعضوية كل  يشكل المجلس االستشاري لغرفة دبي العالمية برئاسة 

من:

تيموتى شارلز كالرك سعد عاصم الجنابي  محمد عبدالعزيز الشايع 

أشرف محمد العفيفي رشا كميل مكارم  ديتمار جوسيف سيرسدورفير 

رجا فارس طراد جيرومى درويسك  سامر خوري 

ايوجيني فيليمسين ريتشارد إيدلمان  ازاد موبين ماندايابورات 

د. عليم ماركوس سعيد منصور العور  زيف أفيرام 

نضال رامز ابولطيف تيلمان فيرتيتا  إيان جولدين 

نورمان لي جيلسدورف كاسبر هيربيرج  سونيل جورج جوهن 

جيفري باول ديكنسون طارق رزق  نيكوالس بيتر ماكلين 
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ميشيل باسكال كالينس أحمد جبريل دوليح  اودو هونجير 

بيرنارد جوزيف دون جو ريني  رينوكا موكيش جاكتيانى 

خالد صالح الدين الدباغ  

تنظيم عمل المجلس
المادة )2(

تسري في شأن تنظيم عمل المجلس االستشاري لغرفة دبي العالمية الُمشكل بموجب هذا القرار، 

أحكام القرار رقم )21( لسنة 2022 الُمشار إليه.

السريان والنشر
المادة )3(

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

عبدالعزيز عبدهللا الغرير
رئيس مجلس اإلدارة

غرف دبي
                                                                         

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 رمضان 1443هـ
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قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )14( لسنة 2022

بشأن

تشكيل المجلس االستشاري لغرفة دبي لالقتصاد الرقمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس إدارة غرف دبي

بعد االطالع على القانون رقم )1( لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم )5( لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم )8( لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي لالقتصاد الرقمي،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )21( لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس االستشارية 

للغرف التابعة لغرف دبي،

قررنا ما يلي:
تشكيل المجلس االستشاري

المادة )1(
يشكل المجلس االستشاري لغرفة دبي لالقتصاد الرقمي برئاسة السيد/ ريان ماهوني، وعضوية كل 

من:  

الكسندير تاماس جويالوم جيورجس بويساز  بافل دوروف 

أحمد عبدالكريم جلفار كريستوف جيلبيرت ريج  ديفيانك توراخيا 

ربيع حيدر عطايا بهافين ماهيندرا توراخيا  جون ريس سيلبي 

فهد الحساوي كارل ماجنوس اولسون  أحمد محمود عوده 

مايكل الهياني وليد سمير حنا  محمد يوالند بلوط 

حسام عرب حيدر علي خان  فيليب باهوشي 

يونس عبدالعزيز آل ناصر جو بكر ابى عقل  وسام العباس لوتاه 

ماجد سلطان المسمار فريد عبدالرحيم فريدوني  فيصل رحمن 
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طالل زياد بايا طالل طارق الطباع  مصطفى عيسى قنديل 

محمد طه يسيلهارك عثمان سلطان  ارجون سيفا موهان 

حسين أحمد فريجه فينود بيروفيمبو كريشنان  سيد حشيش 

علي محمد مطر علي خنافر  جياوى ليو 

عزام كمال علم الدين اميت جاين جاين  محمد هالل عصفور 

رجاء محمد المزروعي  نور سويد 

تنظيم عمل المجلس
المادة )2(

تسري في شأن تنظيم عمل المجلس االستشاري لغرفة دبي لالقتصاد الرقمي الُمشكل بموجب هذا 

القرار، أحكام القرار رقم )21( لسنة 2022 الُمشار إليه.

السريان والنشر
المادة )3(

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

عبدالعزيز عبدهللا الغرير
رئيس مجلس اإلدارة

غرف دبي

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 رمضان 1443هـ
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قرار إداري رقم )50( لسنة 2022

بإلغاء

التعليمات اإلدارية رقم )1( لسنة 2007 بشأن اإلسعافات األولية

في المنشآت الفندقية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام دائرة االقتصاد والسياحة في إمارة دبي

بعد االطالع على القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة االقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم )17( لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

الخاصة  والغرامات  الرسوم  اعتماد  بشأن   2014 لسنة   )48( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  وعلى 

بالمنشآت الفندقية،

وعلى القرار اإلداري رقم )1( لسنة 2018 بشأن تطبيق معايير تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة 

دبي،

وعلى التعليمات اإلدارية رقم )1( لسنة 2007 بشأن اإلسعافات األولية في المنشآت الفندقية، 

قررنا ما يلي:
إلغاء التعليمات اإلدارية 

المادة )1(
في  األولية  اإلسعافات  بشأن   2007 لسنة   )1( رقم  اإلدارية  التعليمات  القرار،  هذا  بموجب  تُلغى 

المنشآت الفندقية. 
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النشر والسريان
المادة )2(

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

هالل سعيد المري
المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 3 أغسطس 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 محرم 1444هـ
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