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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي 
قوانني

ب�ش�أن    ل�شنة 2004  الق�نون رقم )9(  اأحك�م  بتعديل بع�ض  ل�شنة 2014  ق�نون رقم )7(   -
مركز دبي امل�يل الع�ملي.

ب�ش�أن  ل�شنة 1997  الق�نون رقم )6(  اأحك�م  بتعديل بع�ض  ل�شنة 2014  ق�نون رقم )8(   -
عقود الدوائر احلكومية يف اإم�رة دبي.

ق�نون رقم )9( ل�شنة 2014 بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )13( ل�شنة 2009 ب�إن�ش�ء   -
ج�معة حمدان بن حممد الإلكرتونية.

مرا�سيم
دبي  معهد  اإدارة  جمل�ض  يف  ع�شو  وا�شتبدال  بتعيني   2014 ل�شنة   )18( رقم  مر�شوم   -

الق�ش�ئي.
اإك�شبو  ملعر�ض  التح�شريية  اللجنة  اإلى  ع�شو  ب�إ�ش�فة   2014 ل�شنة   )20( رقم  مر�شوم   -

الدويل 2020.
مر�شوم رقم )22( ل�شنة 2014 ب�إن�ش�ء حممي�ت طبيعية يف اإم�رة دبي.  -

مر�شوم رقم )23( ل�شنة 2014 ب�ش�أن اللجنة العلي� للت�شريع�ت يف اإم�رة دبي.  -
مر�شوم رقم )24( ل�شنة 2014 بت�شكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة دبي العق�رية.  -

مر�شوم رقم )25( ل�شنة 2014 بت�شكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة دبي خلدم�ت الإ�شع�ف.  -
مر�شوم رقم )26( ل�شنة 2014 بتعيني ق�ش�ة يف حم�كم دبي.  -

مر�شوم رقم )27( ل�شنة  2014 برتقية ق��شي يف حم�كم دبي.  -
مر�شوم رقم )28( ل�شنة 2014 برتقية ق�ش�ة يف حم�كم دبي.  -

مر�شوم رقم )29( ل�شنة 2014 برتقية اأع�ش�ء ني�بة.  -

هيئة الطرق واملوا�سالت 
قرار اإداري رقم )277( ل�شنة 2014 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ض التنفيذي   -

رقم )1( ل�شنة 2014 ب�ش�أن تنظيم الرتام يف اإم�رة دبي.
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قانون رقم )7( ل�سنة 2014
بتعديل 

بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�سنة 2004
ب�ساأن مركز دبي املايل العاملي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن      حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي

بعد الطالع على الق�نون الحت�دي رقم )8( ل�شنة 2004 يف �ش�أن املن�طق احلرة امل�لية ولئحته 
التنفيذية،

وعلى املر�شوم الحت�دي رقم )35( ل�شنة 2004 ب�إن�ش�ء منطقة حرة م�لية يف اإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�ش�أن مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته، وي�ش�ر اإليه فيم� بعد 

بـ »القانون الأ�صلي«،
وعلى الق�نون رقم )12( ل�شنة 2004 ب�ش�أن حم�كم مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته،

ن�سدر القانون التايل:
املادة )1(

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

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:

:     دولة الإم�رات العربية املتحدة. الدولة 
:      اإم�رة دبي. الإم�رة 

:      �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي. احل�كم 
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:   حكومة دبي. احلكومة 
:    مركز دبي امل�يل الع�ملي. املركز 

:    رئي�ض املركز. الرئي�ض 
:   حم�فظ املركز. املح�فظ 

:   الهيئ�ت املن�ش�أة وفقً� للم�دة )3( من هذا الق�نون واأية هيئة         هيئ�ت املركز 
يوافق   التي  اأو  الأخرى  املركز  قوانني  مبوجب  تن�ش�أ  اأخرى                           

                                                         الرئي�ض على اإن�ش�ئه�.
    ) :    جمل�ض الإدارة الأعلى للمركز امل�شّكل وفقً� لأحك�م امل�دة )3 جمل�ض الإدارة الأعلى 

                                                         من هذا الق�نون.
:    �شلطة املركز املن�ش�أة مبوجب امل�دة )3( من هذا الق�نون. �شلطة املركز 

من     )3( امل�دة  مبوجب  املن�ش�أة  امل�لية  للخدم�ت  دبي  �شلطة     : �شلطة اخلدم�ت امل�لية 
                                                         هذا الق�نون. 

   ) :    �شلطة ت�شوية املن�زع�ت يف املركز املن�ش�أة مبوجب امل�دة )3 �شلطة ت�شوية املن�زع�ت 
                                                         من هذا الق�نون.

:    حم�كم املركز املن�ش�أة مبوجب قوانني املركز. حم�كم املركز 
:    موؤ�ش�شة التحكيم يف املركز املن�ش�أة مبوجب قوانني املركز. موؤ�ش�شة التحكيم 

وامل�لية، مب� يف ذلك خدم�ت      الأن�شطة واخلدم�ت امل�شرفية     : اخلدم�ت امل�لية 
الو�ش�طة     امل�لية، وخدم�ت  والأ�شواق  الت�أمني،  واإع�دة  الت�أمني                                            

                                                         امل�لية والنقدية.
والب�ش�ئع    والأدوات  واملعدات  املواد  ح�شر،  دومن�  وت�شمل    : اخلدم�ت والب�ش�ئع واملنتج�ت 

                                                         واخلدم�ت مهم� ك�ن نوعه� اأو �شكله�.
:   اأي كي�ن اأو م�شروع من�ش�أ اأو مرخ�ض اأو م�شجل اأو م�شرح له      موؤ�ش�ش�ت املركز 
لقوانني  وفقًا  املركز  داخل  ن�شاط  اأي  مبمار�شة  اأو  بالعمل                            

                                                         املركز، وت�شمل موؤ�ش�ش�ت املركز املرخ�شة. 
:   اأي كي�ن اأو م�شروع مرخ�ض اأو م�شجل اأو م�شرح له من قبل       موؤ�ش�ش�ت املركز املرخ�شة 
اأي من   اأو  امل�لية  امل�لية مبم�ر�شة اخلدم�ت  �شلطة اخلدم�ت                                          

                                                         الأن�شطة الأخرى وفقً� لقوانني املركز.
:    اأية قوانني تتعلق ب�ملركز ي�شدره� احل�كم. قوانني املركز 
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:    اأية قواعد اأو اأنظمة اأو لوائح اأو اأوامر متعلقة ب�ملركز، ي�شدره�   اأنظمة املركز 
                                                         الرئي�ض اأو ت�شدره� هيئ�ت املركز.

:   الآلي�ت والإجراءات والقواعد التي تهدف اإلى تخلي�ض اأوامر  نظ�م الدفع 
                                                         الدفع وت�شويته� وم� يت�شل به� من اأن�شطة وخدم�ت. 

املركز
املادة )3(

– والتي  العاملي  »مركز دبي املايل  وامل�شم�ة  الإم�رة  املن�ش�أة يف  امل�لية  املنطقة احلرة  تكون   -1
تعرف بـِ DIFC« ذات ا�شتقالل م�يل واإداري، وُتلحق ب�حلكومة.

يكون للمركز رئي�ض ُيعني مبر�شوم ي�شدره احل�كم.  -2
3-     تن�ش�أ يف املركز الهيئ�ت الت�لية:

�شلطة مركز دبي امل�يل الع�ملي.  اأ- 
�شلطة دبي للخدم�ت امل�لية. ب- 

�شلطة ت�شوية املن�زع�ت. ج- 
يكون للمركز �شجالت لقيد ال�شرك�ت والت�شرف�ت العق�رية والتج�رية وغريه� من الت�شرف�ت   -4
ويتم  لل�شرك�ت،  و�شجل  للرهون�ت،  و�شجل  للعق�رات،  �شجل  دومن� ح�شر،  وت�شمل  الأخرى، 

اإن�ش�ء وتنظيم هذه ال�شجالت وفقً� لقوانني املركز.
اأ�شخ��ض م�شهود لهم ب�خلربة  الرئي�ض، وع�شوية  اأعلى برئ��شة  اإدارة  للمركز جمل�ض  يكون   -5
يتم  امل�لية،  الأوراق  واأ�شواق  والت�أمني،  وامل�ش�رف،  امل�لية،  اخلدم�ت  جم�ل  يف  والكف�ءة 
تعيينهم مبر�شوم ي�شدره احل�كم، على اأن يكون من بينهم املح�فظ، ورئي�شي جمل�شي اإدارة 

�شلطة املركز و�شلطة اخلدم�ت امل�لية ورئي�ض �شلطة ت�شوية املن�زع�ت. 
يتولى الرئي�ض مهمة الإ�شراف على هيئ�ت املركز، والتن�شيق بينه�، مب� يف ذلك ت�شكيل جم�ل�ض   -6
اإداراته�، ب�لإ�ش�فة اإلى ت�شكيل اللج�ن ال�شت�ش�رية، دون اأن يوؤثر ذلك على ا�شتقاللية هيئ�ت 

املركز. 
على  ال�شنة  يف  مرتني  مبعّدل  رئي�شه  من  بدعوة  دوري  ب�شكل  الأعلى  الإدارة  جمل�ض  يجتمع   -7
اإلى ذلك، ويكون للرئي�ض �شالحية حتديد مه�م املجل�ض واآلية  الأقل، وكلم� دعت ال�شرورة 

عمله.
يكون ملجل�ض الإدارة الأعلى دعوة من يراه من��شبً� حل�شور اجتم�ع�ته، وطلب راأي اأية جهة اأو   -8
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�شخ�ض من ذوي الكف�ءة واخلربة لال�شتع�نة به دون اأن يكون له �شوت معدود يف مداولته.

�سلطة ت�سوية املنازعات
املادة )8(

اأوًل: �سلطة ت�سوية املنازعات:
1- تت�ألف �شلطة ت�شوية املن�زع�ت من:

اأ- حم�كم املركز.
ب- موؤ�ش�شة التحكيم.

ج- اأية جل�ن اأو موؤ�ش�ش�ت فرعية اأخرى يتم اإن�ش�وؤه� وفقً� لأحك�م الفقرة )5/ ب( من هذه 
امل�دة.

اأن تق��شي وتق��شى  تتمتع �شلطة ت�شوية املن�زع�ت ب�شخ�شية اعتب�رية م�شتقلة، وميكن له�   -2
بهذه ال�شفة. 

مت�ر�ض �شلطة ت�شوية املن�زع�ت مه�مه� و�شالحي�ته� دون اأي تدخل من هيئ�ت املركز الأخرى،   -3
وتكون م�شوؤولة عن امله�م املنوطة به� مبوجب قوانني املركز واأنظمة املركز.

املركز  ميزانية حم�كم  تتكّون من  م�شتقلة جممعة،  ميزانية  املن�زع�ت  ت�شوية  ل�شلطة  يكون   -4
وميزانية موؤ�ش�شة التحكيم، وميزانية اأية جلنة اأو موؤ�ش�شة فرعية يتم اإن�ش�وؤه� وفقً� لأحك�م 
الفقرة )5/ ب( من هذه امل�دة، وتخ�ش�ض احلكومة العتم�دات امل�لية الالزمة لتمويل هذه 

امليزانية وذلك ب�شكل م�شتقل عن هيئ�ت املركز الأخرى. 
يتولى رئي�ض حم�كم املركز رئ��شة �شلطة ت�شوية املن�زع�ت، ويكون م�شوؤوًل عنه�، وله يف �شبيل   -5

ذلك القي�م مب� يلي:
اخل��شة  والأهداف  وال�شي��ش�ت  ال�شرتاتيجي�ت  تنفيذ  حول  الالزمة  التق�رير  اإعداد  اأ- 

ب�شلطة ت�شوية املن�زع�ت، ورفعه� للرئي�ض.
اإن�ش�ء جل�ن وموؤ�ش�ش�ت فرعية ل�شلطة ت�شوية املن�زع�ت وحتديد مه�مه� و�شالحي�ته�،  ب- 
وتفوي�شه� ب�أّي من مه�م و�شالحي�ت �شلطة ت�شوية املن�زع�ت كم� حتدده� قوانني املركز 

واأنظمة املركز وذلك بن�ء على موافقة الرئي�ض.
فتح وت�شغيل احل�ش�ب�ت امل�شرفية ل�شلطة ت�شوية املن�زع�ت، وو�شع الإجراءات وال�شوابط  ج- 

التي تنظم ت�شغيل هذه احل�ش�ب�ت. 
مراجعة واعتم�د البي�ن�ت واحل�ش�ب�ت امل�لية ل�شلطة ت�شوية املن�زع�ت، وتعيني مراجعي  د- 
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ومدققي احل�ش�ب�ت امل�لية له� وحتديد اأتع�بهم. 
اإقرار امليزانية ال�شنوية اخل��شة ب�شلطة ت�شوية املن�زع�ت، ورفعه� للرئي�ض لعتم�ده�.  هـ- 

تعيني من يراه منا�شبًا من االأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني، وفقًا لل�شروط التي يراها  و- 
من��شبة لتمكني �شلطة ت�شوية املن�زع�ت من مم�ر�شة مه�مه� و�شالحي�ته�.

لهم  م�شهود  اأ�شخ��ض  من  تت�ألف  ا�شت�ش�رية،  جلنة  اإن�ش�ء  املن�زع�ت  ت�شوية  ل�شلطة  يكون   -6
ب�خلربة والكف�ءة يف املج�لت الق�نونية وت�شوية املن�زع�ت، يتم تعيينهم بقرار من الرئي�ض 
بن�ء على تو�شية رئي�ض حم�كم املركز وجمل�ض اأمن�ء موؤ�ش�شة التحكيم، ويحدد رئي�ض �شلطة 

ت�شوية املن�زع�ت مه�م و�شالحي�ت هذه اللجنة، واآلية عمله�. 

ثانيًا: حماكم املركز:
تتمتع حم�كم املركز ب�شخ�شية اعتب�رية م�شتقلة، وميكن اأن تق��شي وتق��شى بهذه ال�شفة.  -1

له�  الالزمة  امل�لية  العتم�دات  احلكومة  وتخ�ش�ض  م�شتقلة،  ميزانية  املركز  ملح�كم  يكون   -2
ملم�ر�شة مه�مه� و�شالحي�ته� وذلك ب�شكل م�شتقل عن هيئ�ت املركز.

يكون ملح�كم املركز رئي�ض، ون�ئب اأو اأكرث للرئي�ض، وعدد من الق�ش�ة امل�شهود لهم ب�خلربة   -3
والكف�ءة، يتم تعيينهم مبر�شوم ي�شدره احل�كم.

حتدد اخت�ش��ش�ت حم�كم املركز مبوجب قوانني املركز، ومت�ر�ض مه�مه� و�شالحي�ته� وفقً�   -4
للقواعد املن�شو�ض عليه� يف قوانني املركز واأنظمة املركز.

اإ�ش�فة اإلى امله�م وال�شالحي�ت املنوطة به مبوجب قوانني املركز واأنظمة املركز، يتولى رئي�ض   -5
حم�كم املركز امله�م وال�شالحي�ت الت�لية:

اعتم�د واإ�شدار اأنظمة املركز اخل��شة مبح�كم املركز. اأ- 
التق�رير  واإعداد  املركز،  حم�كم  واأهداف  و�شي��ش�ت  ا�شرتاتيجي�ت  واعتم�د  اإعداد  ب- 
الالزمة حول تنفيذ تلك ال�شرتاتيجي�ت وال�شي��ش�ت والأهداف، وعر�شه� على الرئي�ض. 

اعتم�د الر�شوم والبدلت اخل��شة ب�خلدم�ت التي تقدمه� حم�كم املركز. ج- 
و�شع الإجراءات وال�شوابط املنظمة ل�شالحي�ت اإبرام العقود مع الغري وفتح وت�شغيل  د- 

احل�ش�ب�ت امل�شرفية ملح�كم املركز.
تعيني من يراه منا�شبًا من االأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني وفقًا لل�شروط التي يراها  هـ- 
ي�شمل  ول  مبه�مه�،  والقي�م  �شالحي�ته�  مم�ر�شة  من  املركز  حم�كم  لتمكني  من��شبة 

ذلك ق�ش�ة حم�كم املركز الذين يتم تعيينهم مبر�شوم ي�شدره احل�كم.
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مراجعة واعتم�د البي�ن�ت واحل�ش�ب�ت امل�لية ملح�كم املركز، وتعيني مراجعي ومدققي  و- 
احل�ش�ب�ت امل�لية، وحتديد اأتع�بهم.

تخت�ض حم�كم الإم�رة ب�لف�شل يف اجلرائم التي تقع �شمن حدود املركز.  -6
تخت�ض حم�كم املركز دون غريه� بتف�شري قوانني املركز واأنظمة املركز.  -7

ثالثًا: موؤ�س�سة التحكيم:
تتمتع موؤ�ش�شة التحكيم ب�شخ�شية اعتب�رية م�شتقلة، وميكن اأن تق��شي وتق��شى بهذه ال�شفة.  -1
يكون ملوؤ�ش�شة التحكيم ميزانية م�شتقلة، وتخ�ش�ض احلكومة له� العتم�دات امل�لية الالزمة   -2

ملم�ر�شة مه�مه� و�شالحي�ته� وذلك ب�شكل م�شتقل عن هيئ�ت املركز.
مت�ر�ض موؤ�ش�شة التحكيم اخت�ش��ش�ته� ب�شكل م�شتقل وفقً� لقوانني املركز ونظ�مه� الداخلي   -3
ت�شوية  �شلطة  رئي�ض  و�شالحي�ت  مه�م  وتنح�شر  الرئي�ض،  من  بقرار  اعتم�ده  يتم  الذي 

املن�زع�ت فيم� يخ�ض املوؤ�ش�شة مب� هو من�شو�ض عليه يف هذا الق�نون والنظ�م الداخلي.  
عن  امل�شتقلني  الأع�ش�ء  من  وعدد  رئي�ض  من  يت�ألف  اأمن�ء،  جمل�ض  التحكيم  ملوؤ�ش�شة  يكون   -4
حم�كم املركز، يتم تعيينهم بقرار من رئي�ض �شلطة ت�شوية املن�زع�ت، على اأن يكون من بينهم 

الرئي�ض التنفيذي للموؤ�ش�شة.
موؤ�ش�شة  اأهداف  لتحقيق  الالزمة  وال�شالحي�ت  امله�م  بك�فة  القي�م  الأمن�ء  جمل�ض  يتولى   -5
املركز  قوانني  مبوجب  به  املنوطة  وال�شالحي�ت  امله�م  اإلى  ب�لإ�ش�فة  له  ويكون  التحكيم، 

والنظ�م الداخلي للموؤ�ش�شة القي�م مب� يلي:
الرتويج ملوؤ�ش�شة التحكيم كمركز لت�شوية املن�زع�ت املحلية والدولية واملن�زع�ت املنبثقة  اأ- 

عن املع�هدات عرب التحكيم والو�ش�ئل البديلة حلل وت�شوية املن�زع�ت. 
اإعداد واإ�شدار القواعد والإجراءات الالزمة لتنظيم التحكيم، والو�ش�ئل البديلة حلل  ب- 

وت�شوية املن�زع�ت.
ب�لتحكيم  املتعلقة  الفع�لي�ت  من  وغريه�  واملح��شرات  والندوات  املوؤمترات  عقد  ج- 

والو�ش�ئل البديلة حلل وت�شوية املن�زع�ت.
حلل  البديلة  والو�ش�ئل  ب�لتحكيم  اخل��شة  والبحوث  واملق�لت  واملجالت  الكتب  ن�شر  د- 

وت�شوية املن�زع�ت. 
املعنيني  الأطراف  من  وغريهم  والو�شط�ء  املحكمني  وت�أهيل  التدريبية  الدورات  عقد  هـ- 

ب�لتحكيم وب�لو�ش�ئل البديلة حلل وت�شوية املن�زع�ت.
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والدولية  والإقليمية  املحلية  واملوؤ�ش�ش�ت  املراكز  مع  وال�شراكة  التع�ون  اتف�قي�ت  عقد  و- 
املتخ�ش�شة يف جم�ل التحكيم والو�ش�ئل البديلة حلل وت�شوية املن�زع�ت.

مراجعة واعتم�د البي�ن�ت واحل�ش�ب�ت امل�لية ملوؤ�ش�شة التحكيم، وتعيني مراجعي ومدققي  ز- 
احل�ش�ب�ت امل�لية له�، وحتديد اأتع�بهم.

يكون ملجل�ض الأمن�ء فتح وت�شغيل احل�ش�ب�ت امل�شرفية ملوؤ�ش�شة التحكيم، وو�شع الإجراءات   -6
وال�شوابط التي حتكم ت�شغيل هذه احل�ش�ب�ت.

يجوز لأي طرف من داخل املركز وخ�رجه التع�قد مع موؤ�ش�شة التحكيم بهدف احل�شول على   -7
خدم�ته�.

املادة )2(
ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا الق�نون.

املادة )3(
ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 21 م�يو 2014م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 22 رجب 1435هـ
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قانون رقم )8( ل�سنة 2014
بتعديل 

بع�ص اأحكام القانون رقم )6( ل�سنة 1997
ب�ساأن عقود الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن      حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي 

دبي  اإم�رة  يف  احلكومية  الدوائر  عقود  ب�ش�أن   1997 ل�شنة   )6( رقم  الق�نون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته،

ن�سدر القانون التايل:
املادة )1(

ُي�شتبدل بن�ض امل�دة )32( من الق�نون رقم )6( ل�شنة 1997 امل�ش�ر اإليه، الن�ض الت�يل:

املادة )32(
ي�شتوفى من �ش�حب العط�ء الف�ئز ت�أمني نه�ئي يع�دل )10%( من قيمة العقد ل حت�شب عليه   -1
فوائد، على �شكل خطاب �شمان غري م�شروط وغري قابل للإلغاء �شادر عن اأحد امل�شارف 
الع�ملة يف الدولة وعلى منوذج خ��ض تعده الدائرة املعنّية، ي�شري مفعوله ملدة )90( ت�شعني 
ال�شتالم  اإمت�م  حني  واإلى  واخلدم�ت،  التوريد  لعقود  ب�لن�شبة  العقد  مدة  انته�ء  بعد  يومً� 

النه�ئي ب�لن�شبة لعقود الأ�شغ�ل، اإل اإذا راأت اللجنة خالف ذلك.
حُتدد قيمة الت�أمني النه�ئي مببلغ مقطوع يف العقود التي ل ميكن حتديد مق�بله� امل�يل بدقة.  -2
يتوجب زي�دة مبلغ الت�أمني اإذا زادت قيمة التوريدات والأ�شغ�ل واخلدم�ت عن القيمة املقررة   -3
ر املتع�قد يف تكملة مبلغ الت�أمني يكون للدائرة احلق يف خ�شم التكملة  يف العقد، واإذا ق�شّ

املطلوبة من م�شتحق�ته.
يجوز تخفي�ض مبلغ الت�أمني النه�ئي تدريجيً� يف عقود التوريد التي تقبل التجزئة ح�شب ن�شبة   -4
تنفيذ العقد، �شريطة اأن ل يقل الت�أمني عن )10%( من قيمة اجلزء املتبقي من حمل العقد.
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على الرغم مم� ورد يف الفقرة )1( من هذه امل�دة، يجوز مبوافقة املدير الع�م اأو من يفو�شه،   -5
الإعف�ء من تقدمي الت�أمني النه�ئي يف احل�لت الت�لية:

توقيع  ت�ريخ  من  يومً�  ع�شر  خم�شة   )15( تتج�وز  ل  العقد  يف  التوريد  مدة  ك�نت  اإذا  اأ- 
العقد، �شريطة اأن يتم متديد مدة العمل ب�لت�أمني البتدائي ملدة ل تقل عن )30( ثالثني 

يومً� من ت�ريخ ال�شتالم النه�ئي للتوريدات.
ال�شرك�ت  اإحدى  الدائرة  مع  املتع�قد  وك�ن  وخدم�ت  مواد  توريد  العقد  حمل  ك�ن  اإذا  ب- 
الأجنبية الع�ملة يف الدولة اأو خ�رجه� اأو اإحدى ال�شرك�ت املوؤ�ش�شة يف املن�طق احلرة، 
وامتنع املورد عن تقدمي الت�أمني النه�ئي وك�نت الدائرة بح�جة م��شة لهذه التوريدات 

ومل يتوفر البديل املن��شب لدى اأية جهة اأخرى.
اإذا ك�نت قيمة العقد ل تزيد على )500.000( خم�شمئة األف درهم، وك�ن حمل العقد  ج- 
تنفيذ اأ�شغ�ل اأو تقدمي خدم�ت ا�شت�ش�رية، وذلك مع عدم الإخالل بن�ض امل�دة )64( 

من هذا الق�نون.
اإذا تعذر على املق�ول تقدمي الت�أمني النه�ئي وك�ن حمل العقد تنفيذ اأ�شغ�ل تزيد قيمته�  د- 
على )500.000( خم�شمئة األف درهم وحتى )2.000.000( مليوين درهم، على اأن 
ُيحجز يف هذه احل�لة مبلغ يع�دل )10%( من قيمة الدفع�ت امل�شتحقة للمق�ول نظري 
عدم تقدميه للت�أمني النه�ئي ب�شفة �شم�ن اإلى حني ال�شتالم النه�ئي للم�شروع، ويجوز 
رد املبلغ الذي مت حجزه للمق�ول لق�ء تقدميه كف�لة م�شرفية بنف�ض القيمة، وذلك كله 

مع عدم الإخالل بن�ض امل�دة )64( من هذا الق�نون.
يجوز اإعف�ء الهيئ�ت واملوؤ�ش�ش�ت الع�مة وكذلك ال�شرك�ت التي ت�ش�هم فيه� احلكومة بن�شبة ل   -6

تقل عن )50%( من راأ�شم�له� من تقدمي الت�أمينني البتدائي والنه�ئي.

املادة )2(
ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 21 م�يو 2014م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 رجب 1435هـ
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قانون رقم )9( ل�سنة 2014
بتعديل

بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�سنة 2009
باإن�ساء جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن      حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي

بعد الطالع على ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2009 ب�إن�ش�ء ج�معة حمدان بن حممد الإلكرتونية، وي�ش�ر اإليه فيم� 

بعد بــِ »القانون الأ�سلي«،

ن�سدر القانون التايل:
ا�سم اجلامعة

املادة )1(
ُي�شتبدل م�شمى »جامعة حمدان بن حممد الذكية« مب�شمى »جامعة حمدان بن حممد 

الإلكرتونية« اأينم� ورد يف الق�نون الأ�شلي ويف اأي ت�شريع اآخر معمول به يف اإم�رة دبي.

املواد املعّدلة
املادة )2(

ُي�شتبدل بن�شو�ض املواد  )2(، )7(، )8(، )11(، )12(، )13(، )15(، )16( و)22( من الق�نون 
الأ�شلي، الن�شو�ض الت�لية: 
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التعريفات
املادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل  
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:

الدولة                    :    دولة الإم�رات العربية املتحدة.
الإم�رة                   :    اإم�رة دبي.

احل�كم                  :    �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي.
اجل�معة                 :    ج�معة حمدان بن حممد الذكية.

الرئي�ض الأعلى      :    الرئي�ض الأعلى للج�معة.
جمل�ض الأمن�ء       :    جمل�ض اأمن�ء اجل�معة.

املجل�ض                  :    جمل�ض اجل�معة.
الرئي�ض                  :    رئي�ض اجل�معة.

الهيكل التنظيمي للجامعة
املادة )7(

يتكّون الهيكل التنظيمي للج�معة من:

اأوًل                         :    الرئي�ض الأعلى.
ث�نيً�                        :     جمل�ض الأمن�ء.

ث�لثً�                       :    الرئي�ض.
رابعً�                      :    جمل�ض اجل�معة.

خ�م�شً�                   :    نواب الرئي�ض.
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تعيني الرئي�ص الأعلى واخت�سا�ساته
املادة )8(

ُيعنّي الرئي�ض الأعلى مبر�شوم ي�شدره احل�كم. اأ- 
يتولى الرئي�ض الأعلى امله�م وال�شالحي�ت الت�لية: ب- 

تعيني رئي�ض واأع�ش�ء جمل�ض الأمن�ء.  -1
تعيني رئي�ض اجل�معة.  -2

اعتم�د الروؤية والتوجه�ت ال�شرتاتيجية للج�معة و�شي��ش�ته� الع�مة.  -3

اخت�سا�سات جمل�ص الأمناء
املادة )11(

يتولى جمل�ص الأمناء املهام وال�سالحيات التالية:
الإ�شراف الع�م على اإدارة اجل�معة.  -1

اإقرار ال�شي��ش�ت الع�مة للج�معة، ورفعه� اإلى الرئي�ض الأعلى لعتم�ده�.  -2
اعتم�د اخلطط ال�شرتاتيجية للج�معة وبرامج عمله�.  -3

4-  اعتم�د الهيكل التنظيمي التف�شيلي للج�معة.
اعتم�د اللوائح املنظمة للعمل ب�جل�معة، مب� يف ذلك اللوائح امل�لية والإدارية.  -5

ولوائح  والأك�دميية،  التدري�شية  الهيئة  لأع�ش�ء  الوظيفية  ب�ل�شوؤون  املتعلقة  اللوائح  اعتم�د   -6
�شوؤون الطلبة.

اإلى اجله�ت املخت�شة  اإقرار م�شروع املوازنة ال�شنوية للج�معة وح�ش�به� اخلت�مي، ورفعهم�   -7
لعتم�دهم�.

اعتماد �شروط منح الدرجات العلمية وال�شهادات االأكادميية والتدريبية مبا يتفق مع املعايري   -8
واملتطلب�ت املعتمدة لدى اجله�ت املخت�شة يف الدولة.

تقييم واعتم�د التقرير ال�شنوي عن ن�ش�ط�ت اجل�معة واإجن�زاته�.  -9
اإن�ش�ء ودمج واإلغ�ء الكلي�ت الت�بعة للج�معة.  -10

اإقرار الر�شوم الدرا�شية الواجب حت�شيله� من طلبة اجل�معة.  -11
تعيني مدققي ح�ش�ب�ت اجل�معة، وحتديد اأتع�بهم، واعتم�د تق�ريرهم.  -12

اأية مه�م اأخرى ذات عالقة بطبيعة عمل اجل�معة اأو اأهدافه� يكلفه به� الرئي�ض الأعلى.  -13
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اخت�سا�سات الرئي�ص
املادة )12(

اأم�م  وامل�لية، ومتثيله�  الإدارية  �شوؤونه�  وتنظيم  اإدارة اجل�معة،  م�شوؤوًل عن  الرئي�ض  يكون  اأ- 
الغري، ويكون له يف �شبيل ذلك القي�م ب�مله�م وال�شالحي�ت الت�لية:

مت�بعة تنفيذ م� ي�شدر عن الرئي�ض الأعلى وجمل�ض الأمن�ء من قرارات.  -1
اقرتاح ال�شي��ش�ت الع�مة للج�معة، وخططه� ال�شرتاتيجية وبرامج عمله�، ورفعه� اإلى   -2
جمل�ض الأمن�ء لتخ�ذ م� يراه من��شبً� ب�ش�أنه�، والإ�شراف على تنفيذه� بعد اعتم�ده�.

والإدارية  الأك�دميية  للوحدات  الأداء  وموؤ�شرات  ال�شنوية  الت�شغيلية  اخلطط  اعتم�د   -3
ب�جل�معة.

اقرتاح اللوائح الداخلية املنظمة للعمل ب�جل�معة، مب� يف ذلك اللوائح امل�لية والإدارية،   -4
ورفعه� اإلى جمل�ض الأمن�ء لعتم�ده�.

�شوؤون  ولوائح  والأك�دميية،  التدري�شية  الهيئة  اأع�ش�ء  ب�شوؤون  املتعلقة  اللوائح  اقرتاح   -5
الطلبة ب�جل�معة، ورفعه� اإلى جمل�ض الأمن�ء لعتم�ده�.

الإ�شراف على  اجله�زين الأك�دميي  والإداري  ب�جل�معة.  -6
امل�ش�دقة على قرارات املجل�ض مبنح ال�شه�دات الأك�دميية والدرج�ت العلمية للدار�شني   -7

ب�جل�معة.
منح ال�شه�دات اخل��شة ب�لدورات التدريبية وبرامج التعليم الإلكرتوين.  -8

ت�شكيل املج�ل�ض الت�أديبية وحتديد اإجراءات عمله� و�شالحي�ته�، والعقوب�ت التي توقعه�   -9
على الدار�شني يف اجل�معة.

جمل�ض  اإلى  ورفعهم�  اخلت�مي،  وح�ش�به�  للج�معة،  ال�شنوية  املوازنة  م�شروع  اقرتاح   -10
الأمن�ء لإقرارهم�.

مع  يتع�ر�ض  ل  مب�  ب�جل�معة،  العمل  �شري  ح�شن  ل�شم�ن  الالزمة  القرارات  اإ�شدار   -11
الأعلى  الرئي�ض  عن  ال�ش�درة  والقرارات  واللوائح  الإم�رة،  يف  ال�ش�رية  الت�شريع�ت 

وجمل�ض الأمن�ء.
اإعداد التق�رير ال�شنوية عن �شوؤون اجل�معة واإجن�زاته� واأن�شطته� املختلفة و�شري العمل   -12

فيه�، ورفعه� اإلى الرئي�ض الأعلى وجمل�ض الأمن�ء.
اإبرام العقود والتف�قي�ت ومذكرات التف�هم الالزمة لتحقيق اأهداف اجل�معة.  -13

اأية مه�م اأخرى يتم تكليفه به� من الرئي�ض الأعلى وجمل�ض الأمن�ء.  -14
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يجوز للرئي�ض تفوي�ض اأي من �شالحي�ته املن�شو�ض عليه� يف هذا الق�نون اإلى اأي من نوابه  ب- 
على اأن يكون التفوي�ض خطيً� وحمددًا.

ت�سكيل املجل�ص
املادة )13(

ُي�شّكل املجل�ض بقرار من الرئي�ض، على اأن يكون برئ��شته وع�شوية عدد من نوابه والأك�دمييني  اأ- 
والإداريني الع�ملني ب�جل�معة ل يقل عددهم عن �شبعة اأع�ش�ء، ويخت�ر الرئي�ض من بينهم 

ن�ئبً� له.
اجتم�ع�ت  حل�شور  والخت�ش��ض  اخلربة  ذوي  من  من��شبً�  يراه  من  دعوة  للرئي�ض  يجوز  ب- 

املجل�ض، دون اأن يكون له حق الت�شويت على قرارات املجل�ض.
ُيعنّي الرئي�ض من بني موظفي اجل�معــة اأمينً� ل�شـــر املجل�ض، يتولى مهمة حتريـــر حم��شــر  ج- 

اجلل�ش�ت واإثب�ته� يف �شجل خ��ض يوقعه الرئي�ض اأو من ينوب عنه.

اخت�سا�سات املجل�ص
املادة )15(

يتولى املجل�ص املهام وال�سالحيات التالية:
اقرتاح  ال�شي��ش�ت املتعلقة ب�لتعليم الإلكرتوين والبحث العلمي ب�جل�معة.  -1

اقرتاح �شروط منح الدرجات العلمية وال�شهادات االأكادميية، ورفعها اإلـــى جملـــ�ص االأمنـــاء   -2
لعتم�ده�.

اعتم�د امل�ش�ق�ت التعليمية والربامج واخلطط الدرا�شية ب�جل�معة وتطويره�.  -3
ت�شجيع البحث العلمي، واإقرار براجمه وتقييم نت�ئجه.  -4

اعتماد اأ�ش�ص وقواعد قبول الطلبة باجلامعة، و�شروط التحويل واالنتقال من اجلامعة واإليها.  -5
وامل�ش�دقة  نت�ئجه�  ومن�ق�شة  عليه�،  والإ�شراف  ب�جل�معة،  المتح�ن�ت  اإجراءات  تنظيم   -6

عليه�.
منح ال�شه�دات الأك�دميية والدرج�ت العلمية.  -7

الالزمة  اللج�ن  وت�شكيل  امل�شرفني،  وتعيني  الأك�دميية،  الأطروح�ت  ت�شجيل  على  املوافقة   -8
ملن�ق�شته�، واإلغ�ء ت�شجيله�.

اإن�ش�ء اأو دمج اأو اإلغ�ء الأق�ش�م العلمية داخل الكلي�ت واملع�هد واملراكز املتخ�ش�شة الت�بعة   -9
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للج�معة.
اإن�ش�ء اجلمعي�ت العلمية واملهنية، واملوافقة على اإق�مة الندوات واملوؤمترات.  -10

حتديد التقومي اجل�معي ال�شنوي وفقً� لالإط�ر الع�م للدرا�شة.  -11
تنظيم  العالق�ت العلمية مع اجل�مع�ت الأخرى، ومراكز البحث العلمي.  -12

رفع التو�شي�ت الالزمة اإلى جمل�ض الأمن�ء ب�ش�أن م�شتوى الأداء الأك�دميي والتح�شيل العلمي   -13
ب�جل�معة.

اأية مه�م اأخرى ذات �شلة ب�جل�نب الأك�دميي لعمل اجل�معة يكلفه به� جمل�ض الأمن�ء.  -14

نواب الرئي�ص 
املادة )16(

يكون للرئي�ض ن�ئب اأو اأكرث يتم تعيينهم بقرار من جمل�ض الأمن�ء بن�ء على تو�شية الرئي�ض. اأ- 
يتولى ن�ئب الرئي�ض القي�م مبهمة م�ش�عدة الرئي�ض يف املج�لت التي يكلفه به�. ب- 

اخل�سوع لقانون اإدارة املوارد الب�سرية
املادة )22(

ُتطّبق على موظفي اجل�معة، من غري اأع�ش�ء الهيئة التدري�شية والأك�دمييني، اأحك�م ق�نون اإدارة 
املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته.

ال�سريان والن�سر 
املادة )3(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 21 م�يو 2014م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 22 رجب 1435هـ
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مر�سوم رقم )18( ل�سنة 2014
بتعيني وا�ستبدال

ع�سو يف جمل�ص اإدارة معهد دبي الق�سائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد بن را�سد اآل مكتوم       حاكم دبي  نحن  

بعد الطالع على الق�نون رقم )27( ل�شنة 2009 ب�ش�أن معهد دبي الق�ش�ئي، 
وعلى املر�شوم رقم )32( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�ض اإدارة معهد دبي الق�ش�ئي،

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

ُيعني ال�شيد طار�ش عيد حممد بخيت املن�صوري ع�شوًا يف جمل�ض اإدارة معهد دبي الق�ش�ئي 
بدًل عن الدكتور اأحمد �صعيد �صامل بن هزمي.

املادة )2(
ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 1 اأبـــــــــــــــــــريل 2014م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 1 جم�دى الآخرة 1435هـ
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مر�سوم رقم )20( ل�سنة 2014
باإ�سافة

ع�سو اإلى اللجنة التح�سريية ملعر�ص اإك�سبو الدويل 2020
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي  نحن  

بعد الطالع على املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2013 بت�شكيل اللجنة التح�شريية ملعر�ض اإك�شبو الدويل 
2020 وتعديالته، 

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

اإك�شبو الدويل 2020  التح�شريية ملعر�ض  اللجنة  اإلى ع�شوية  حممد علي العبار  ال�شيد  ُي�ش�ف 
امل�شّكلة مبوجب املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2013 امل�ش�ر اإليه.

املادة )2(
ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 8 اأبـــــــــــــــــــريل 2014م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 8 جم�دى الآخرة 1435هـ
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مر�سوم رقم )22( ل�سنة 2014
باإن�ساء 

حمميات طبيعية يف اإمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن      حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي  
 

بعد الطالع على الق�نون رقم )11( ل�شنة 2003 ب�إن�ش�ء املحمي�ت الطبيعية يف اإم�رة دبي، 

نر�سم ما يلي:
اإن�ساء املحميات الطبيعية

املادة )1(
ُتن�ش�أ يف اإم�رة دبي مبوجب هذا املر�شوم املحمي�ت الطبيعية الت�لية: اأ- 

حممية حت� اجلبلية.  -1
حممية الوحو�ض ال�شحراوية.  -2
حممية املرموم ال�شحراوية.  -3

حممية دبي ال�شحراوية )امله�(.  -4
حممية جبل نزوى.  -5

حممية الغ�ف بنزوى.  -6
ب-    حُتّدد املواقع اجلغرافية وامل�ش�ح�ت واحلدود للمحمي�ت الطبيعية املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( 

من هذه امل�دة وفقً� للخرائط املُلحقة بهذا املر�شوم.

اإدارة املحميات الطبيعية
املادة )2(

تتم اإدارة املحمي�ت الطبيعية امل�ش�ر اإليه� يف امل�دة )1( من هذا املر�شوم من خالل م� يلي:
بلدية دبي بوا�شطة اأجهزته� الذاتية.   -1
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اأي �شــخ�ض معنوي تعـــهد اإليه بـــلدية دبـــي اإدارة واحدة اأو اأكثـــر من املحمي�ت الطبيعية   -2
مبوجــب  اتف�قيـــة يتم اإبرامه� لهذا الغر�ض. 

اخل�سوع للت�سريعات
املادة )3(

ت�شري على املحمي�ت الطبيعية املن�ش�أة مبوجب هذا املر�شوم، الأحك�م املن�شو�ض عليه� يف الق�نون 
رقم )11( ل�شنة 2003 املُ�ش�ر اإليه.

القرارات التنفيذية
املادة )4(

ُي�شدر مدير ع�م بلدية دبي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا املر�شوم.

الن�سر وال�سريان
املادة )5(

ُين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 21 م�يو 2014م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 22 رجب 1435هـ

Issue 378 Pages (3).indd   23 8/18/14   1:25 PM



العدد )378( - ال�سنة )48( - 2 رم�سان  1435هـ - املوافق 30 يونيو 2014م 24 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

 

 
Issue 378 Pages (3).indd   24 8/18/14   1:25 PM



العدد )378( - ال�سنة )48( - 2 رم�سان  1435هـ - املوافق 30 يونيو 2014م 25 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

 

 

Issue 378 Pages (3).indd   25 8/18/14   1:25 PM



العدد )378( - ال�سنة )48( - 2 رم�سان  1435هـ - املوافق 30 يونيو 2014م 26 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

 

Issue 378 Pages (3).indd   26 8/18/14   1:25 PM



العدد )378( - ال�سنة )48( - 2 رم�سان  1435هـ - املوافق 30 يونيو 2014م 27 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مر�سوم رقم )23( ل�سنة 2014
ب�ساأن

اللجنة العليا للت�سريعات يف اإمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي نحن  

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�شنة 2008 ب�إن�ش�ء دائرة ال�شوؤون الق�نونية حلكومة دبي،

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

يكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية حيثم� وردت يف هذا املر�شوم، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على خالف ذلك:

الإم�رة                       :    اإم�رة دبي.
احل�كم                      :      �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي.

احلكومة                    :     حكومة دبي. 
املجل�ض التنفيذي       :     املجل�ض التنفيذي لإم�رة دبي.

احلرة املن�طق  �شلط�ت  وت�شمل  الع�مة  واملوؤ�ش�ش�ت  والهيئ�ت  الدوائر    : احلكومية   اجله�ت 
                                        واملج�ل�ض احلكومية ب�لإم�رة.

اللجنة                       :     اللجنة العلي� للت�شريع�ت امل�شكلة مبوجب هذا املر�شوم.
والأوامر والتعليم�ت  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  واملرا�شيم  القوانني     : الت�شريع�ت         

                                        التنظيمية ال�ش�درة عن احلكومة واجله�ت احلكومية الت�بعة له�.
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املادة )2(
تن�ش�أ يف اإم�رة دبي مبوجب هذا املر�شوم جلنة دائمة ت�شمى »اللجنة العليا للت�صريعات«،   -1
تتولى امله�م والخت�ش��ش�ت وال�شالحي�ت املن�طة به� يف هذا املر�شوم وتلحق برئي�ض املجل�ض 

التنفيذي.
احلكومة  ومتثل  الإم�رة،  يف  ب�لت�شريع�ت  املتعلقة  امل�ش�ئل  بك�فة  غريه�  دون  اللجنة  تنفرد   -2
واجله�ت احلكومية يف امل�ش�ئل املتعلقة ب�لت�شريع�ت الحت�دية والتف�قي�ت اخل�رجية، وله� 
يف �شبيل ذلك ال�شتع�نة مبن تراه من ممثلي اجله�ت احلكومية املخت�شة اأو من ذوي اخلربة 

والخت�ش��ض للم�ش�ركة والقي�م بتلك امله�م.
ي�شدر رئي�ض املجل�ض التنفيذي قرارًا بت�شكيل اللجنة ونظ�م عمله�.  -3

املادة )3(
تنقل اإلى اللجنة مه�م واخت�ش��ش�ت دائرة ال�شوؤون الق�نونية حلكومة دبي الت�شريعية، وتقوم اللجنة 

على وجه اخل�شو�ض ب�لآتي:
واجله�ت  احلكومة  من  املقرتحة  التنظيمية  الت�شريع�ت  م�ش�ريع  جميع  ومراجعة  درا�شة   -1
احلكومية من حيث ال�شكل واملو�شوع وتقدمي الراأي وامل�شورة ب�ش�أنه� واإعداد واعتم�د ال�شي�غة 

الق�نونية لتلك امل�ش�ريع.
تقدمي املقرتح�ت والتو�شي�ت ب�ش�أن التعديالت والتحديث�ت الواجب القي�م به� من وقت لآخر   -2

على الت�شريع�ت الن�فذة يف الإم�رة.
اأو  احلكومية  اجله�ت  يف  الع�ملني  من  واملتخ�ش�شني  الق�نونيني  من  الفنية  اللج�ن  ت�شكيل   -3

غريه� لدرا�شة الت�شريع�ت يف الإم�رة وامل�ش�ئل املتعلقة به�.
متثيل الإم�رة يف اللج�ن امل�شكلة لدرا�شة و�شي�غة م�ش�ريع الت�شريع�ت الحت�دية.  -4

اإ�شدار اللوائح واملذكرات التف�شريية للت�شريع�ت املحلية الن�فذة يف الإم�رة.  -5
يف  الن�فذة  الت�شريع�ت  اأحك�م  بتف�شري  يتعلق  فيم�  امل�شببة  الق�نونية  الفت�وى  ون�شر  اإ�شدار   -6

الإم�رة.
اأو  احلكومة  من  ا�شتف�ش�رات  من  اللجنة  على  يعر�ض  مل�  الق�نونية  وامل�شورة  الراأي  تقدمي   -7

اجله�ت احلكومية ب�ش�أن الن�شو�ض الت�شريعية.
اجله�ت  قبل  من  الن�فذة  الت�شريع�ت  تطبيق  �شحة  مبت�بعة  املتعلقة  اخل��شة  النظم  و�شع   -8
احلكومية، ومت�بعة تنفيذه� لتلك الت�شريع�ت واإعداد تق�رير دورية بذلك ورفع ن�شخ من تلك 
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التق�رير اإلى رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
اأو  التف�قي�ت  اأو  املع�هدات  ب�ش�أن  والتف�و�ض  للدار�شة  امل�شكلة  اللج�ن  يف  الإم�رة  متثيل   -9
مذكرات التف�هم مع اجله�ت اخل�رجية، واإبداء الراأي ب�ش�أنه� قبل الن�شم�م له� اأو التوقيع اأو 

امل�ش�دقة عليه�.
حتقيق  بغر�ض  التدريبية  والدورات  الربامج  اإعداد  ب�ش�أن  احلكومية  اجله�ت  مع  التن�شيق   -10
ب�لتطبيق  اللتزام  ل�شم�ن  الإم�رة  يف  الن�فذة  للت�شريع�ت  ال�شحيح  الق�نوين  ال�شتيع�ب 

الق�نوين ال�شليم لتلك الت�شريع�ت.
اإ�شدار اجلريدة الر�شمية للحكومة، والإ�شراف على موقعه� الإلكرتوين.  -11

ترجمة الت�شريع�ت التي ترى اللجنة �شرورة اأو ف�ئدة من ترجمته� اإلى اللغ�ت الأجنبية.  -12
حفظ اأ�شول جميع الت�شريع�ت ال�ش�درة عن احل�كم.   -13

يف  احلكومية  اجله�ت  وعن  احلكومة  عن  ال�ش�درة  الت�شريع�ت  جميع  وتوثيق  وحفظ  جمع   -14
الإم�رة.

اأية مه�م اأخرى ذات �شلة بطبيعة عمل اللجنة.  -15

 املادة )4(
تلتزم دائرة ال�شوؤون الق�نونية حلكومة دبي خالل فرتة ل جت�وز ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ العمل بهذا 
املر�شوم، بتزويد اللجنة بجميع امل�ش�ئل املتعلقة مبه�م واخت�ش��ش�ت اللجنة املن�شو�ض عليه� يف 

هذا املر�شوم.

املادة )5(
ت�شع دائرة امل�لية املوارد امل�لية الالزمة لعمل اللجنة لتمكنه� من اأداء مه�مه�.

املادة )6(
ي�شدر رئي�ض املجل�ض التنفيذي الأنظمة واللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا املر�شوم.

املادة )7(
يلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا املر�شوم.
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املادة )8(

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

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 9 يونيو 2014م
املوافـــــــــــــــــــــــق 11 �شعب�ن 1435هـ 
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مر�سوم رقم )24( ل�سنة 2014
بت�سكيل

 جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة دبي العقارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن      حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي

بعد الطالع على الق�نون رقم )14( ل�شنة 2007 ب�إن�ش�ء موؤ�ش�شة دبي العق�رية وتعديالته، 
وعلى املر�شوم رقم )20( ل�شنة 2011 ب�إع�دة ت�شكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة دبي العق�رية، 

وعلى املر�شوم رقم )30( ل�شنة 2011 ب�إ�ش�فة اأع�ش�ء اإلى جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة دبي العق�رية، 

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
اأ- ُي�شكل جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة دبي العق�رية، برئ��شة �صمو ال�صيخ/ مكتوم بن حممد بن را�صد 

     اآل مكتوم، وع�شوية ال�ش�دة الت�لية اأ�شم�وؤهم:
ن�ئبً� للرئي�ض  ه�ش�م عبداهلل الق��شم      -1

ع�شوًا �ش�مي �ش�عن القمزي      -2
ع�شوًا عبداهلل اأحمد احلب�ي      -3
ع�شوًا حممد حمد عبيد ال�شحي      -4
ع�شوًا را�شد حممد را�شد املطوع      -5
ع�شوًا �شعيب مري ه��شم خوري      -6
ع�شوًا حممد ه�دي اأحمد عبداهلل احل�شيني   -7

وذلك ملدة ثالث �شنوات ق�بلة للتجديد.
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ب- اإذا انتهت مدة ع�شوية اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة ومل يتم        
       اإع�دة ت�شكيل املجل�ض، ف�إنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة يف اأداء مه�مهم حلني

       اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء جدد بدلً عنهم.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من 2014/6/17، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 9 يونيو 2014م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق 11 �شعب�ن 1435هـ
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مر�سوم رقم )25( ل�سنة 2014
بت�سكيل 

جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن      حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي 

الإ�شع�ف  خلدم�ت  دبي  موؤ�ش�شة  اإن�ش�ء  ب�ش�أن   2006 ل�شنة   )13( رقم  الق�نون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته، وي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـ »املوؤ�ص�صة«،

وعلى املر�شوم رقم )33( ل�شنة 2009 بت�شكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة دبي خلدم�ت الإ�شع�ف،

نر�سم ما يلي: 
املادة )1(

ُي�شّكل جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة برئ��شة مدير ع�م هيئة ال�شحة يف دبي، وع�شوية كل من: اأ- 
م�ش�عد الق�ئد الع�م ل�شرطة دبي ل�شوؤون اجلودة والتميز                ن�ئبً� للرئي�ض     -1

ممثل عن الإدارة الع�مة للدف�ع املدين ب�إم�رة دبي                          ع�شوًا       -2
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة املرور والطرق بهيئة الطرق واملوا�شالت   ع�شوًا       -3
ممثل عن �شلطة مدينة دبي الطبية                                                 ع�شوًا       -4
مدير مركز الإ�ش�ب�ت والطوارئ يف م�شت�شفى را�شد                    ع�شوًا       -5
ممثل عن وزارة ال�شحة                                                               ع�شوًا       -6

تتم ت�شمية ممثلي اجله�ت امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، من قبل م�شوؤويل تلك  ب- 
اجله�ت.

هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  املذكورين  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  اأع�ش�ء  ع�شوية  مدة  انتهت  اإذا  ج- 
امل�دة ومل يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�ض، ف�إنه ي�شتمر اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة يف هذه احل�لة ب�أداء 

مه�مهم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء جدد بدلً عنهم.
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املادة )2(
ُتعترب ك�فة القرارات التي �شدرت عن جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة منذ ت�ريخ 12 يوليو 2012 وحتى ت�ريخ 

العمل بهذا املر�شوم اأنه� متت ب�شورة ق�نونية.

املادة )3( 
ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 13 يونيو 2014م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق 15 �شعب�ن 1435هـ
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مر�سوم رقم )26( ل�سنة 2014
بتعيني 

ق�ساة يف حماكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحـن      حممد بن را�سـد اآل مكتوم       حاكم دبي

بعد الطالع على ق�نون ت�شكيل املح�كم يف اإم�رة دبي رقم )3( ل�شنة 1992 وتعديالته،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )10( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وخم�ش�ش�ت اأع�ش�ء ال�شلطة الق�ش�ئية يف اإم�رة 
دبي،

اإم�رة  وعلى الالئحة رقم )2( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وخم�ش�ش�ت الق�ش�ة غري املواطنني يف 
دبي،

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

ُيعنّي ال�ش�دة الت�لية اأ�شم�وؤهم:
برعي حممد �شيد اأحمد.  -1

حممد عبداحلليم علي اإبراهيم.  -2
�شعد حممد �شعيد علي زويل.  -3

للقانون رقم  نح كل منهم بداية مربوط درجة قا�شي متييز، وفقًا  التمييز، وميمُ ق�شاة يف حمكمة 
)10( ل�شنة 2009 وجدول رواتب وخم�ش�ش�ت الق�ش�ة غري املواطنني امللحق ب�لالئحة رقم )2( 

ل�شنة 2009 امل�ش�ر اإليهم�.
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املادة )2(
يعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من 2014/5/29، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 13 يونيو 2014م
املوافــــــــــــــــــــــــــق 15 �شعب�ن 1435هـ
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مر�سوم رقم )27( ل�سنة  2014
برتقية 

قا�سي يف حماكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحـن      حممد بن را�سـد اآل مكتوم       حاكم دبي
 

بعد الطالع على ق�نون التفتي�ض الق�ش�ئي رقم )2( ل�شنة 1992 وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 1992 ب�إن�ش�ء املجل�ض الق�ش�ئي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2005 ب�ش�أن تنظيم حم�كم دبي وتعديالته،

وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27 ( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )10( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وخم�ش�ش�ت اأع�ش�ء ال�شلطة الق�ش�ئية يف اإم�رة 

دبي،
اإم�رة  وعلى الالئحة رقم )2( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وخم�ش�ش�ت الق�ش�ة غري املواطنني يف 

دبي،

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

وفقًا  قا�شي متييز،  درجة  مربوط  بداية  نح  وميمُ �صلطان  فهمي متام  القا�صي/ حممود  ُيرقى 
للق�نون رقم )10( ل�شنة 2009 وجدول درج�ت ورواتب وخم�ش�ش�ت الق�ش�ة غري املواطنني امللحق 

ب�لالئحة رقم )2( ل�شنة 2009 امل�ش�ر اإليهم�.

Issue 378 Pages (3).indd   37 8/18/14   1:25 PM



العدد )378( - ال�سنة )48( - 2 رم�سان  1435هـ - املوافق 30 يونيو 2014م 38 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املادة )2(
ُيعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من 2014/7/1، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 13 يونيو 2014م
املوافــــــــــــــــــــــــــق 15 �شعب�ن 1435هـ
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مر�سوم رقم )28( ل�سنة 2014
برتقية 

ق�ساة يف حماكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحـن      حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي
 

بعد الطالع على ق�نون التفتي�ض الق�ش�ئي رقم )2( ل�شنة 1992 وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 1992 ب�إن�ش�ء املجل�ض الق�ش�ئي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2005 ب�ش�أن تنظيم حم�كم دبي وتعديالته،

وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )10( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وخم�ش�ش�ت اأع�ش�ء ال�شلطة الق�ش�ئية يف اإم�رة 

دبي،
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وخم�ش�ش�ت الق�ش�ة املواطنني يف اإم�رة دبي،

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

ُيرقى ق�ش�ة املحكمة البتدائية الت�لية اأ�شم�وؤهم:
ابت�ش�م علي را�شد �شيف بدواوي.  -1

عبدالرحمن ن��شر عبدالكرمي العم�دي.  -2
خ�لد مب�رك غ�من كن�ش�م.  -3
جم�ل حمد عبيد ال�شحي.  -4

اأحمد ث�بت حممد الع�مري.  -5
�شيخة حمد الغفلي.  -6

خ�لد عبيد حميد املن�شوري.  -7
ف�طمة اإ�شم�عيل حممد.  -8
ج��شم حممد اإبراهيم.  -9

Issue 378 Pages (3).indd   39 8/18/14   1:25 PM



العدد )378( - ال�سنة )48( - 2 رم�سان  1435هـ - املوافق 30 يونيو 2014م 40 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

 2009 ل�شنة   )10( رقم  للقانون  وفقًا  اأول،  ابتدائي  لقا�شي  اخلام�شة  الدرجة  مربوط  بداية  اإلى 
 2009 ل�شنة   )1( رقم  ب�لالئحة  امللحق  املواطنني  الق�ش�ة  وخم�ش�ش�ت  ورواتب  درج�ت  وجدول 

امل�ش�ر اإليهم�.

املادة )2(
ُيعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من 2014/5/29، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 13 يونيو 2014م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق 15 �شعب�ن 1435هـ
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مر�سوم رقم )29( ل�سنة 2014 
برتقية 

اأع�ساء نيابة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن      حممد بـن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي

بعد الطالع على ق�نون التفتي�ض الق�ش�ئي رقم )2( ل�شنة 1992 وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 1992 ب�إن�ش�ء املجل�ض الق�ش�ئي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 1992 ب�ش�أن الني�بة الع�مة وتعديالته،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )10( ل�شنة 2009ب�ش�أن رواتب وخم�ش�ش�ت اأع�ش�ء ال�شلطة الق�ش�ئية يف اإم�رة 
دبي،

وعلى الالئحة رقم )3( ل�شنة 2009 ب�ش�أن رواتب وخم�ش�ش�ت اأع�ش�ء الني�بة الع�مة املواطنني يف 
اإم�رة دبي،

نر�سم ما يلي:
املادة )1(

ُيرّقى وكالء الني�بة امل�ش�عدون الت�لية اأ�شم�وؤهم:
ميرتا اإبراهيم عبداهلل مدين.  -1

حمدة حممد اأهلي.  -2
خ�لد عبداهلل اأحمد علي حممد حم�دي.  -3

م�شعب �ش�مل علي حممد مطر احلو�شني.  -4
�ش�لح اأحمد حممد �ش�لح ال�شحي.  -5

خ�لد علي حممد عبيد القط�مي ال�شويدي.  -6
مرمي ح�شن خلف حممد احلو�شني.  -7

نوره خ�دم �شرور املع�شم.  -8
عبداهلل �ش�لح حممد عبداهلل رئي�شي.  -9
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�ش�مل حممد خليفة عبداهلل املرر.  -10
را�شد عبداهلل عبدالرزاق علي العو�شي.  -11

من�ل حممد جمعة عبدالرحمن القط�ن امل�لكي.  -12
ميث�ء اإبراهيم حممد يو�شف.  -13

نورة اإبراهيم الرئي�شي.  -14
حمد علي حممد علي العلي.  -15

وليد عبداهلل اأحمد حم�شن الع�مري.  -16
حميد حممد �ش�مل حميد بو�شبوع ال�ش�م�شي.  -17

ن��شر حممد عي�شى حممد احللو.  -18
عي�شى جمعة عبيد خمي�ض بن ع�بد املهريي.  -19
ع�دل عبدالعزيز اأحمد �ش�لح علي الرادمي.  -20

وجدول   2009 ل�شنة   )10( رقم  للقانون  وفقًا  نيابة،  لوكلء  ال�شابعة  الدرجة  مربوط  بداية  اإلى 
ل�شنة   )3( رقم  ب�لالئحة  امللحق  املواطنني  الع�مة  الني�بة  اأع�ش�ء  وخم�ش�ش�ت  ورواتب  درج�ت 

2009 امل�ش�ر اإليهم�.

املادة )2(
ُيعمل بهذا املر�شوم اعتب�رًا من 2014/5/29، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 13 يونيو 2014م
املوافــــــــــــــــــــــــــق 15 �شعب�ن 1435هـ
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قرار اإداري رقم )277( ل�سنة 2014
باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ص التنفيذي

رقم )1( ل�سنة 2014 ب�ساأن تنظيم الرتام يف اإمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
رئي�ص جمل�ص الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�سالت

بعد الطالع على النظ�م رقم )3( ل�شنة 2009 ب�ش�أن التعرفة املوحدة ل�شتخدام املوا�شالت الع�مة 
يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى النظ�م رقم )5( ل�شنة 2009 ب�ش�أن تنظيم ال�شكك احلديدية يف اإم�رة دبي، 
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )1( ل�شنة 2014 ب�ش�أن تنظيم الرتام يف اإم�رة دبي،

رقم )5(  للنظ�م  التنفيذية  الالئحة  اإ�شدار  ب�ش�أن  ل�شنة 2010  رقم )68(  الإداري  القرار  وعلى 
ل�شنة 2009 ب�ش�أن تنظيم ال�شكك احلديدية يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي: 
التعريفات
املادة )1( 

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:

الإم�رة                            :    اإم�رة دبي.
القرار                             :     قرار املجل�ض التنفيذي رقم )1( ل�شنة 2014 ب�ش�أن تنظيم الرتام يف 

                                             اإم�رة دبي.
الهيئة                              :    هيئة الطرق واملوا�شالت.

ال�شرطة                          :     �شرطة دبي.
موؤ�ش�شة الرتخي�ض           :     اإحدى موؤ�ش�ش�ت الهيئة املعنّية بفح�ض وترخي�ض ال�ش�ئقني واملركب�ت.
موؤ�ش�شة املرور والطرق    :     اإحدى موؤ�ش�ش�ت الهيئة املعنّية بتطوير وتنفيذ اأنظمة ومتطلب�ت املرور 
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                                                والطرق ب�لإم�رة.
موؤ�ش�شة القط�رات                  :    اإحدى موؤ�ش�ش�ت الهيئة املعنّية بتطوير وتنفيذ وت�شغيل و�شي�نة اأنظمة 

                                                النقل بوا�شطة ال�شكك احلديدية.
جهة تنظيم ال�شالمة          :    اإدارة تخطيط وتنظيم ال�شالمة ب�لهيئة.

التحتية  البنية  �شالمة  ت�شمن  التي  والتدابري  والإجراءات  القواعد     : ال�شالمة               و�شع 
                                                لل�شكة احلديدية وعرب�ت ال�شكك احلديدية اأو كالهم�.

مب�ش�رات  حمكوم  الرتام،  ل�شري  خم�ش�ض  حديدي  نقل  نظ�م    : احلديدية       ال�شكة 
                                                حمددة، يقع ب�شكل كلي اأو جزئي مبح�ذاة الطريق اأو عليه اأو يف اأي                                                 

                                                مك�ن اآخر يكون للجمهور حق الدخول اإليه.
حرم ال�شكة احلديدية         :   م�ش�حة ال�شكة احلديدية وامل�ش�حة املح�ذية له� التي يتم حتديده� 
                                        من قبل الهيئة، لغ�ي�ت �شم�ن تنقل الرتام ب�شكل اآمن وفقً� حلركة 
                                                 ت�شغيله العتي�دية، ووفقً� لو�ش�ئل التحكم املرورية، وتوجيه�ت رج�ل 

                                                ال�شرطة.
ال�شكة على  لل�شري  املخ�ش�شة  العرب�ت  من  جمموعة  اأو  عربة    : الرتام              

                                                احلديدية، يتم ا�شتخدامه� لنقل الرك�ب.
 تدقيق ال�شالمة املرورية       :    عملية التحقق من �شالمة ال�شكة احلديدية اأو اأي جزء منه�، و�شم�ن 

                                                تك�مله� مع اأنظمة �شالمة م�شتخدم الطريق.
نظ�م اإدارة الكف�ءة           :    جمموعة من القواعد واملع�يري واملتطلب�ت الفنية، التي تهدف اإلى 
الأ�شخ��ض  وتدريب  احلديدية،  ال�شكة  حرم  �شالمة  على  املح�فظة                                     

                                                على قي�دة مركب�ت الرتام واختب�ر كف�ءتهم.
امل�لك                                 :    اأية جهة ع�مة اأو خ��شة متتلك البنية التحتية اأو الرتام اأو كليهم�.

اأو  الرتام  اأو  التحتية،  البنية  �شي�نة  اأو  بت�شغيل  له�  امل�شرح  اجلهة    : املُ�شّغل                                       
                                                كليهم�.

املُ�شّغل  اأو  امل�لك  قبل  من  املكلف  العتب�ري  اأو  الطبيعي  ال�شخ�ض     : املق�ول                    
تتطلب  اأعم�ل  لأية  املنفذ  وكذلك  التحتية،  ب�لبنية  تتعلق  ب�أعم�ل                            
موؤ�ش�شة  من  مم�نعة  عدم  �شه�دات  اأو  ت�ش�ريح  على  احل�شول                         

                                                القط�رات اأو جهة تنظيم ال�شالمة.
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�شخ�ض  لأي  ال�شم�ح  تت�شمن  والتي  الهيئة،  عن  ال�ش�درة  الوثيقة    : الت�شريح           
                                            بقي�دة الرتام. 

�صروط واإجراءات احل�صول على الت�صريح
املادة )2(

ي�شرتط فيمن يرغب باحل�شول على الت�شريح ما يلي: اأ- 
اأّل يقل عمره عن 25 �شنة ميالدية.  -1

اأن يكون ح��شاًل على رخ�شة قي�دة مركبة �ش�رية املفعول منذ مدة ل تقل عن خم�ض   -2
�شنوات.

اأن يكون ح��شاًل على رخ�شة قي�دة مركبة �ش�رية املفعول �ش�درة عن اجلهة املخت�شة يف   -3
دولة الإم�رات العربية املتحدة.

حتت  الكف�ءة  اإدارة  لنظ�م  وفقً�  املعّد،  الرتام  قي�دة  على  التدريب  برن�مج  يجت�ز  اأن   -4
اإ�شراف مب��شر من املق�ول اأو امل�لك اأو املُ�شّغل.

�شداد الر�شوم املقررة.   -5
ُيقدم طلب احل�شول على الت�شريح اإلى موؤ�ش�شة الرتخي�ض، وفقً� للنموذج املعتمد لديه� يف  ب- 

هذا ال�ش�أن، ومعززًا ب�مل�شتندات والوث�ئق التي تطلبه�.
وفقً�  امل�دة،  الفقرة )ب( من هذه  اإليه يف  امل�ش�ر  الطلب  بدرا�شة  الرتخي�ض  موؤ�ش�شة  تقوم  ج- 
اإم�  قراره�  وت�شدر  الكف�ءة،  اإدارة  ولنظ�م  ال�ش�أن،  هذا  يف  لديه�  املعتمدة  لال�شرتاط�ت 

ب�ملوافقة على طلب الت�شريح اأو رف�شه.

بيانات الت�سريح
املادة )3(

يجب اأن يت�شمن الت�شريح البي�ن�ت الأ�ش��شية ل�ش�ئق الرتام، ومن اأهمه�:
ا�شم �ش�ئق الرتام، و�شورته ال�شخ�شية.  -1

و�شف الرتام امل�شرح بقي�دته، وعدد رك�به.  -2
ت�ريخ بدء ونه�ية مدة الت�شريح.  -3

نوع الت�شريح.  -4
اأية بي�ن�ت ترى موؤ�ش�شة الرتخي�ض اأهمية اإدراجه� يف الت�شريح.  -5
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التدابري الإ�سافية
املادة )4(

من  اأي  فر�ض  الرتخي�ض  ملوؤ�ش�شة  يجوز  القرار،  يف  عليه�  املن�شو�ض  اجلزاءات  اإلى  ب�لإ�ش�فة 
التدابري الت�لية بحق �ش�ئق الرتام:

اإيق�ف العمل ب�لت�شريح ال�ش�در له ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.  -1
اإلغ�ء الت�شريح.  -2

تعديل ت�ريخ بدء ونه�ية مدة الت�شريح.  -3
تعديل �شروط الت�شريح.  -4

ال�سجل
املادة )5(

على موؤ�ش�شة الرتخي�ض فتح �شجل، تقيد فيه طلب�ت احل�شول على الت�شريح، والقرارات املتخذة 
ب�ش�أنه�.

متطلبات التاأمني
املادة )6(

يلتزم امل�لك واملُ�شّغل واملق�ول قبل القي�م ب�أية عملية من عملي�ت ت�شغيل الرتام، بتقدمي وثيقة ت�أمني 
�ش�مل، تقبله� الهيئة لتغطية الأ�شرار التي قد تلحق ب�ملمتلك�ت والأرواح جراء ت�شغيل الرتام. 

و�سع ال�سالمة اأثناء اختبار الت�سغيل
املادة )7(

ُيحظر على امل�لك اأو املق�ول اأو املُ�شّغل ت�شغيل الرتام اأثن�ء فرتة الختب�ر، اإّل بعد تزويد جهة  اأ- 
تنظيم ال�شالمة ب�لأنظمة وامل�شتندات الت�لية واعتم�ده� له�:

و�شع ال�شالمة وفقً� للمتطلب�ت والإجراءات املعتمدة لدى جهة تنظيم ال�شالمة.  -1
حتديد املخ�طر التي قد حتدث نتيجة عملي�ت اختب�ر ت�شغيل الرتام.  -2

قواعد اإدارة املخ�طر.  -3
نظ�م اإدارة الكف�ءة.   -4
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يلتزم امل�لك اأو املق�ول اأو املُ�شّغل بعد اعتم�د و�شع ال�شالمة من جهة تنظيم ال�شالمة مب� يلي:    ب- 
مراجعة و�شع ال�شالمة، واإجراء التغيريات املطلوبة عليه�، وفقً� لتوجيه�ت جهة تنظيم   -1

ال�شالمة.
اإخط�ر جهة تنظيم ال�شالمة ب�أية تغيريات تطراأ على و�شع ال�شالمة.   -2

الن�سر يف الأدلة املعتمدة
املادة )8( 

يكون ملوؤ�ش�شة املرور والطرق اأن تن�شر يف الأدلة املرورية املعتمدة لديه� م� يلي: 
اللوائح واملتطلب�ت الع�مة، التي تقوم بو�شعه� ملواقع و�ش�ئل التحكم املرورية، لت�شميم   -1

البنية التحتية.
كت�شميم  ب�لرتام،  املرتبطة  التحتية  البنية  لت�شميم  قبله�،  من  املعتمدة  املوا�شف�ت   -2
اإ�ش�ءة الطرق والأعمدة، واحلواجز، واللوح�ت الإعالنية والإر�ش�دية وو�ش�ئل التحكم 

املرورية. 

تدقيق ال�سالمة املرورية
املادة )9(

تتولى موؤ�ش�شة املرور والطرق التدقيق على ال�شالمة املرورية، اإم� بن�ء على طلب امل�لك اأو املُ�شّغل اأو 
املق�ول اأو بن�ء على عملي�ت التدقيق التي تب��شره� بنف�شه� ب�شكل مف�جئ اأو دوري. 

ت�سغيل الرتام
املادة )10(

ُيحظر ت�شغيل الرتام اإّل بعد حتقق م� يلي:  اأ- 
يتم  والتي  ال�شكة احلديدية،  املتعلقة بحرم  للت�ش�ميم  والطرق  املرور  موؤ�ش�شة  اعتم�د   -1

تقدميه� اإليه� من قبل امل�لك اأو املُ�شّغل اأو املق�ول.
قي�م موؤ�ش�شة املرور والطرق ب�لتدقيق على ال�شالمة املرورية، وت�أكده� من عدم وجود   -2

اأية  خم�طر على �شالمة م�شتخدمي الطريق اأو امل�ش�ة. 
قي�مه�  عند  والطرق،  املرور  موؤ�ش�شة  مع  والتن�شيق  التع�ون  واملق�ول  واملُ�شّغل  امل�لك  على  ب- 

ب�لتدقيق على ال�شالمة املرورية.

Issue 378 Pages (3).indd   47 8/18/14   1:25 PM



العدد )378( - ال�سنة )48( - 2 رم�سان  1435هـ - املوافق 30 يونيو 2014م 48 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

يكون ملوؤ�ش�شة املرور والطرق عند اكت�ش�فه� لأية خم�طر على ال�شالمة وقت قي�مه� ب�لتدقيق  ج- 
على ال�شالمة املرورية اأن تتخذ م� تراه لزمً� لإزالة اخلطر اأو التخفيف منه على نفقة امل�لك 
اأو املُ�شّغل اأو املق�ول ح�شب مقت�شى احل�ل، واللتزام ب�أية توجيه�ت ت�شدر اإليه من املوؤ�ش�شة 

يف هذا ال�ش�أن.

توعية اجلمهور
املادة )11(

على امل�لك اأو املُ�شّغل قبل ال�شروع يف ت�شغيل الرتام، اإعداد برن�مج توعية موجه اإلى اجلمهور،  اأ- 
وعر�شه على موؤ�ش�شة املرور والطرق لعتم�ده - وفقً� مله�مه� وم�شوؤولي�ته� - على اأن يت�شمن 

هذا الربن�مج م� يلي:  
كيفية ا�شتخدام ال�شكة احلديدية، واملخ�طر التي قد ت�شببه�.  -1

التعرفة املقررة ل�شتخدام الرتام.  -2
حتديد دللت و�ش�ئل التحكم املرورية امل�شتخدمة على حرم ال�شكة احلديدية.  -3

على  خطرًا  ت�شكل  قد  التي  امل�ش�ريع  ومق�ويل  الطريق  وم�شتخدمي  الرك�ب  التزام�ت   -4
ت�شغيل الرتام. 

يجوز ملوؤ�ش�شة املرور والطرق عند قي�م امل�لك اأو املق�ول ب�إن�ش�ء حرم ال�شكة احلديدية على  ب- 
الطريق الع�م اأو مبح�ذاة اأي مك�ن ع�م يكون للجمهور حق الدخول اإليه، اأن تطلب منه القي�م 

بحملة توعية للجمهور ُيراعى فيه� املح�فظة على �شالمة اجلمهور.

ال�سريان والن�سر
املادة )12(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
مطر حممد الطاير

رئي�ص جمل�ص الإدارة 
واملدير التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ  6 م�يو 2014 م
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