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  مذكرة تفاهم
 بين

 بلدية دبي

 و

 مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية

 مجالفي 

 دبي قبة مشروعو آفاق دبي مشروع
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كتوبر  11الثالثاء إنه في يوم   من:كٍل بين  المذكرةتم تحرير هذه  2022أ

 

) دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ويمثلها في التوقيع ع�ى 67، وعنوانها: شــارع بني ياس ص.ب (بلدية دبي -

المدير التنفيذي لمؤســـســـة تنظيم وترخيص المبا�ي  ابصـــفته ،مريم عبيد المهيري/المهندســـةالمذكرة هذه 

 ".ولالطرف األ“فيما بعد بــــــــ  وُيشار إليه

 

مقرها  ،2007) لسنة 22، المنشأة بموجب قانون إمارة دبي رقم (مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية -

اإلمارات العربية المتحدة ،  ،دبي) 94488(ص.ب ) 1الرئيسي في مطار دبي الدولي مبنى المسافرين رقم (

وُيشار إليها  نائب المدير التنفيذي بصفته، إبراهيم حسين أه�ي/ السيد المذكرةويمثلها في التوقيع ع�ى هذه 

 ".ثا�يالطرف ال“فيما بعد بــــــــ 

 

 تمهيد
 

ن ماالســـــــتفادة لغايات و المشـــــــترك،ع�ى إرســـــــاء دعائم التعاون االســـــــتراتيجي  الطرفينانطالقاً من حرص 

تطوير وتعزيز عالقات وبهدف  ،بينهمابما يضـــــــــمن تحقيق التكامل المؤســـــــــســـــــــي ها انيقدم الخدمات التي

م مع الخطط ءبما يتواو، كل منهماتزامات واختصــــــــــاصــــــــــات الوفق إطار مؤســـــــــســـــــــي يتفق مع  التعاون

 وفق البنود اآلتية: إلبرام هذه المذكرةالطرفين فقد تالقت إرادة  .لكليهما االستراتيجية

 

 التمهيد أوالً:
 

 معها. المذكرة ويقرأ جزءاً ال يتجزأ من هذه  أعاله يعتبر التمهيد

 

 مذكرة التفاهمثانياً: الهدف من 
 

بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية ووضع اإلطار العم�ي تحقيق أهداف واستراتيجيات 

بمقتضى هذه المذكرة بحيث يقوم الطرفان ببحث سبل التعاون والتضافر  لتسهيل التعاون بين الطرفين

ً  فيما بينهما وتحقيقاً   من خالل : كال حسب اختصاصه وذلكلألهداف المشتركة  ووصوال

 

تحقق  بصورة منهجيةالمعلومات والبيانات تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجال  .1

 اإلمارة.ع�ى مستوى  المرتبطة بالبياناتالتكامل في الجهود 
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تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية ع�ى كافة المستويات والعمل المشترك لتحسين  .2

 وتحقيق الربط الرقمي. أداء العمليات المشتركة وتبسيط اإلجراءات

كة بشكل يساهم في الحفاظ عتعزيز التعاون و .3 سالمة الطيران أمن و �ى مستويات �ى أعالشرا

  .المد�ي

 

 إلتزامات الطرفينثالثاً: 
 

 ع�ى النحو التالي:هي الطرف األول و التزامات
 

طريق الربط اإللكترو�ي بقواعد البيانات والمعلومات الرقمية ذات تزويد الطرف الثا�ي إلكترونياً عن  .1

 الطابع الجغرافي والمخططات ثالثية االبعاد.

توفير البنية التحتية من الخوادم وقواعد البيانات الجغرافية الالزمة لحفظ البيانات الجغرافية  .2

 .والمخططات ثالثية االبعاد ونشرها ع�ى األنظمة ذات العالقة

الخدمات االستشارية في مجال نظم المعلومات الجغرافية بما يخدم مصلحة الطرف الثا�ي توفير  .3

 .وتسهيل سير العمل لدى الطرفين

 .إبالغ الطرف الثا�ي في حال انقطاع الخدمة لصيانة مخططة أو في حال وجود عطل فني في الخدمة .4

حاالت الطارئة ولتصعيد تحديد آلية التواصل وجهات االتصال المعنية لمعالجة الطلبات ولل .5

 .البالغات

 ا�يالث لطرفغ افي حالة حدوث أي تغيير فني أو إداري يؤثر ع�ى قنوات االتصال والتواصل يتعين إبال .6

 .عن هذا التغيير بصورة رسمية

 هي ع�ى النحو التالي:الطرف الثا�ي و التزامات

والتخطيطية المعتمدة لدى  الفنية واالشتراطات بالتشريعاتول إلكترونياً تزويد الطرف األ .1

 طريق عن طيارمسارات ومناطق الطائرات بدون في مجال تخطيط  المنظمات الدولية واإلتحادية

 .الربط اإللكترو�ي

ة المعتمدة والتخطيطي الفنية لتشريعات واالشتراطاتول بالتحديثات المتعلقة باتزويد الطرف األ .2

 .لديهتوفرت  متى ما

 الطائرات بدون طيار. من خالل عقد ورش العمل المتخصصة في المجال ولتقديم الدعم للطرف األ .3

ول في مجال تخطيط أجواء الطيران المنخفض من خالل التأكد من التوافق التنسيق مع الطرف األ .4

 .لبلدية دبيوالتوائم مع الخطط الحضرية المستقبلية 

وللحاالت الطارئة ولتصعيد تحديد آلية التواصل وجهات االتصال المعنية لمعالجة الطلبات  .5

 البالغات.

في حالة حدوث أي تغيير فني أو إداري يؤثر ع�ى قنوات االتصال والتواصل يتعين إبالغ الطرف األول  .6

 عن هذا التغيير بصورة رسمية.
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 التنسيق باإلخطارات والمراسالت: رابعاً 
 

كل  خطياً إلى المنسق لدى المذكرةتوجه اإلشعارات والرسائل الرسمية المتبادلة والمرتبطة بتنفيذ هذه 

 ع�ى النحو التالي:طرف عن طريق تسليمها شخصياً أو إرسالها بالبريد اإللكترو�ي 

 

 مذكرة التفاهم: إلزامية خامساً 
 

ال تقيـــــــــد حـــــــــق أي مـــــــــن الطـــــــــرفين فـــــــــي توقيـــــــــع مـــــــــذكرات أو اتفاقيـــــــــات مماثلـــــــــة مـــــــــع المـــــــــذكرة هـــــــــذه 

 جهات أخرى.

 مذكرة التفاهمسادساً: سريان 
 

من  بها ما لم ُيبِد أيلطرفين ويســـــــتمر العمل ا قبل اعتباراً من تاريخ توقيعها من المذكرةالعمل بهذه يبدأ 

الطرفين رغبته في إنهاءها وذلك بموجب إشــــــــعار خطي يوجهه أحد الطرفين للطرف اآلخر قبل ثالثة أشــــــــهر 

 من التاريخ الذي يحدده ذلك الطرف إلنهاء المذكرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الطرف الثا�ي الطرف األول

 منى محمد جابر االسم: 

مدير قسم الخدمات المسمى الوظيفي: 

 الجيومكانية

 4795 206 04 الهاتف:

  MMJABER@dm.gov.ae  البريد اإللكترو�ي:

 خالد الجابر  االسم:

 نائب رئيس اول عملياتالمسمى الوظيفي: 

 0506500018الهاتف: 

  Khalid.aljabir@dans.gov.ae اإللكترو�ي: البريد

mailto:MMJABER@dm.gov.ae
mailto:Khalid.aljabir@dans.gov.ae
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 الملكية الفكرية: سابعاً 
 

لديـــــــه حقـــــــوق ملكيـــــــة فكريـــــــة خاصـــــــة بـــــــه، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك  امنهمـــــــكـــــــالً ا بـــــــأن وأقـــــــر  لطرفـــــــاناتفـــــــق ا .1

ـــــــــــأثر بمـــــــــــا ورد  ـــــــــــن تت ـــــــــــة ل ـــــــــــة، وأن هـــــــــــذه الملكي ـــــــــــه ولوائحـــــــــــه التنظيمي ـــــــــــه وإجراءات أنشـــــــــــطة أعمال

 بهذه المذكرة.

جميــــــــــع المعلومــــــــــات والمــــــــــواد المقدمــــــــــة مــــــــــن طــــــــــرف آلخــــــــــر، بمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك جميــــــــــع حقــــــــــوق  .2

الختـــــــــــــراع وحقـــــــــــــوق الطبـــــــــــــع والنشـــــــــــــر والعالمـــــــــــــات التجاريـــــــــــــة واألســـــــــــــرار التجاريـــــــــــــة وبـــــــــــــراءات ا

 الملكية الفكرية، مملوكة بشكل حصري للطرف الذي قدمها.

بجميــــــــــــع حقــــــــــــوق الملكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة فــــــــــــي كافــــــــــــة البيانــــــــــــات والمعلومــــــــــــات  الطرفــــــــــــانيحــــــــــــتفظ  .3

المملوكــــــــــــــة لجهــــــــــــــات عملهمــــــــــــــا، وال يســــــــــــــمح ألي منهمــــــــــــــا بتوزيــــــــــــــع المعلومــــــــــــــات أو البيانــــــــــــــات 

 الخاصة بالطرف اآلخر.

تعتبر من حقوق  ،الطرفينتطويرها بموجب البيانات األصلية المتبادلة بين يتم  الملكية الفكرية التي .4

 .قام بابتكارها الطرف الذي

 
 

 المذكرة نسخامناً: ث
 

 . للعمل بموجبهامنها بيد كل طرف نسخة  أصليتين من نسختين المذكرةحررت هذه 
 

 

 األول الطرف

 بلدية دبي 

 الطرف الثا�ي

 الجويةمؤسسة دبي لخدمات المالحة 

 ممثلة بـ

  مريم عبيد المهيري/المهندسة االسم:

المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم  :بصفته

 وترخيص المبا�ي

 ممثلة بـ

 إبراهيم حسين أه�ي /يدالساالسم: 

 نائب المدير التنفيذي بصفته:

 

 التوقيع: التوقيع:

 


