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 فاهمتمذكرة 

 بين

 و االدارة العامة للدفاع المدني بدبي بلدية دبي 

 

 في مجال

 (Geo Dubaiالبنية التحتية الجيومكانية لدبي )
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تههههههم  2019لعهههههها   مههههههايولثالثههههههاا الموافههههههع الثههههههامن والع ههههههرو  مههههههن  هههههه ر اإنههههههو فههههههي يههههههو  

 من:كٍل بين  المذكرةتحرير هذه 

مهههههههههارا  العربيهههههههههة المتحهههههههههدة، ههههههههههات : اإل –عنوان ههههههههها: إمهههههههههارة دبهههههههههي و ،بلديهههههههههة دبهههههههههي: أوالا 

داوود عبهههههههههههدالر من /ويمثل ههههههههههها فهههههههههههي التو يههههههههههه   هههههههههههعادة دبهههههههههههي،  67، ص.ب: 042215555

 .()بالطرف األولإلي ا وي ار . المدير العا  ال اجري بصفتو 

 

مهههههههههارا  اإل –و عنوان ههههههههها: إمهههههههههارة دبهههههههههي ، دبيبههههههههه اإلدارة العامهههههههههة للهههههههههدفاع المهههههههههدني: ثانيهههههههههاا 

ويمثل هههههههههههههها فههههههههههههههي دبههههههههههههههي،  11377، ص.ب: 047052003العربيههههههههههههههة المتحههههههههههههههدة، هههههههههههههههات : 

وي ههههههار . المههههههدير العهههههها  بصههههههفتو  را ههههههد ثههههههاني المطرو ههههههي /اللههههههواا  بيههههههر ههههههعادة التو يهههههه  

 .(الثاني)بالطرف إلي ا 

 

 تم يد

الذي ب أ  مركز نظم المعلوما  الجغرافية ببلدية دبي،  2001لسنة  (6القانو  ر م )إ تناداا أل كا  

إعتمد بموجبو المركز كمصدر ر مي وو يد لجم  البيانا  والمعلوما  الجغرافية والتفصيلية 

وال يئا  والمؤ سا  العامة  المحلية الدوائرالر مية من ا والوصفية لإلمارة من مختل  

وفير البيانا  والمعلوما  الجغرافية )وفي  دود وتمارة دبي واأل خاص وال ركا  العاملة في إ

اإلتفا يا  ومذكرا  التفاهم المبرمة بين المركز والج ة المن ئة ل ذه البيانا  والمعلوما ( ألية 

البنية التحتية الجيومكانية  بإطالق م روعبلدية دبي ، فقد  امت ج ة ترغب في اإل تفادة من ا 

ى توفير  ريطة أ اس  املة ومو دة ومحدثة إلمارة دبي ، والذي ي دف إل(Geo Dubai) لدبي

 رائط التخطيط والعقارا  والمباني والطرق  أنظمة جيومكانية إلن اا وتحديثتوفير  باإلضافة إلى

و بكا  الخدما  والصور الجوية والخرائط اإل صائية والبيئية وموا   الن اطا  اال تصادية 

مصدر والموظفو  والمستثمرو  من الوصول إلى الخرائط من القرار متخذوا وغيرها، بحيث يتمكن 

مما يوفر الو ت والج د ويساهم  أ دث التقنيا  الجيومكانية،بس ولة و رعة وبا تخدا  وا د 

وفير مختل  أنواع  يث تعتبر الخرائط الجيومكانية في غاية األهمية  لتالمدينة الذكية، في بناا 

 .الخدما  الذكية

 
، واال تفادة اعلى إر اا دعائم التعاو  اال تراتيجي الم ترك بين م الطرفينوانطال اا من  رص 

أهمية هذه  أ ، و يث بين مابما يضمن تحقيع التكامل المؤ سي  ان امن الخدما  التي يقدم

بما يس م في تنظيم وتنسيع اإلجرااا   في تطوير وتعزيز عال ا  التعاو أيضا المذكرة تكمن 

تزاما  ال، وذلك وفع إطار مؤ سي يتفع وال يتعارض م  لدي مالنظم القانونية المعمول ب ا وا

الطرفين فقد تال ت إرادة  .لكلي ما  م  الخطط اإل تراتيجية ا، وبما يتوااوا تصاصا  كل من م

 وفع البنود اآلتية: افيما بين ما لتحديد التزامات م تفاهم إلبرا  مذكرة

 

 

 

:  التم يد أوالا
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 جزااا ال يتجزأ من هذه المذكرة ويقرأ مع ا.  أعاله يعتبر التم يد

 

: ال دف من المذكرة  ثانياا

ت دف هذه المذكرة إلى زيادة التعاو  بين الطرفين في مجال تعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية 

 ما من أجل وتبادل الخبرا  والمعلوما  والموارد المتا ة بين(، Geo Dubaiلدبي ) الجيومكانية

ال تخدام ا كأداة فعالة للتخطيط  العمل على توفير  ريطة أ اس  املة ومو دة ومحدثة لدبي

 .والتصميم وإلدارة الم اري  التنموية والتطويرية

 

 :  التنسيع باإل طارا  والمرا ال ثالثاا

إلى  توجو اإل عارا  والر ائل الر مية المتبادلة والمرتبطة بتنفيذ هذه المذكرة  طياا 

المنسع لدى الطرف اآل ر عن طريع تسليم ا  خصياا أو إر ال ا بالبريد اإللكتروني أو البريد 

 ، وبيانا  المنسقين كالتالي:أو الفاكس المسجل

 

 الطرف الثاني الطرف األول

 منى محمد جابراال م: 

مدير  سم المسمى الوظيفي: 

 الخدما  الجيومكانية

 042064795ال ات : 

البريد 

 dm.gov.aemmjaber@ اإللكتروني:

 جابر اال بابي اال م: 

رئيس  سم ال راكة المسمى الوظيفي:

 اال تراتيجية 

 0507066555ال ات : 

البريداإللكتروني: 

.AHBABI@DCD.GOV.AEJ 

 

 : االلتزاما  الم تركةرابعاا 

" المنسقو تولى ي  الم ا  التالية: المذكورو  في الفقرة "ثالثاا

تقييم اإلنجازا  و عقد اجتماعا  تنظيمية ب دف متابعة تطبيع أ كا  هذه المذكرة -أ

 ذه أو إضافة مال ع لالتوصية بتعديل بنود و والصعوبا  التي تعترض ال راكة فيما بين ما،

 .ا لمخرجا  االجتماع المذكرة وفقاا 

من تو ي  هذه المذكرة،  ثالثة أ  ر الل فترة  بين الطرفيناتفا ية مستوى  دمة إعداد  -ب

الجيومكانية وأ س  األنظمةتكامل و تتضمن تفاصيل التعاو  لتوفير وتبادل الخرائط

م اركت ا م  الج ا  األ رى وتقديم  دما  الدعم الفني والخدما  اال ت ارية وبناا 

 الطرفين.القدرا  والربط االلكتروني بين 

 

 

 : إلزامية المذكرة امساا 

هههههههههذه المههههههههذكرة ال تقيههههههههد  ههههههههع أي مههههههههن الطههههههههرفين فههههههههي تو يهههههههه  مههههههههذكرا  أو اتفا يهههههههها  

 مماثلة م  ج ا  أ رى.

mailto:mmjaber@dm.gov.ae
mailto:mmjaber@dm.gov.ae
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 مدة المذكرة:  اد اا 

ويسههههههتمر ، لطههههههرفيناعتبهههههاراا مههههههن تههههههاريا تو يع هههههها مهههههن  بههههههل ا المههههههذكرةيسهههههري العمههههههل ب ههههههذه 

الخدمههههههة المنصههههههوص علي هههههها فههههههي الفقههههههرة العمههههههل ب هههههها إلههههههى  ههههههين إبههههههرا  إتفا يههههههة مسههههههتوى 

 )ب( من البند الراب  من هذه المذكرة.

 

 الملكية الفكرية:  ابعاا 

لديههههههو  قههههههوق ملكيههههههة فكريههههههة  اصههههههة بههههههو، بمهههههها  امن مههههههكههههههالا ا بههههههأ  وأ ههههههر لطرفهههههها اتفههههههع ا .1

فهههههههي ذلهههههههك أن هههههههطة أعمالهههههههو وإجراااتهههههههو ولوائحهههههههو التنظيميهههههههة، وأ  ههههههههذه الملكيهههههههة لهههههههن 

 ب ذه المذكرة.تتأثر بما ورد 

جميههههههه  المعلومههههههها  والمهههههههواد المقدمهههههههة مهههههههن طهههههههرف آل هههههههر، بمههههههها فهههههههي ذلهههههههك جميههههههه   .2

 قههههههههوق الطبهههههههه  والن ههههههههر والعالمهههههههها  التجاريههههههههة واأل ههههههههرار التجاريههههههههة وبههههههههرااا  اال تههههههههراع 

 و قوق الملكية الفكرية، مملوكة ب كل  صري للطرف الذي  دم ا.

بجميههههههههههه   قهههههههههههوق الملكيهههههههههههة الفكريهههههههههههة فهههههههههههي كافهههههههههههة البيانههههههههههها   الطرفههههههههههها يحهههههههههههتف   .3

مهههههههههههها  المملوكههههههههههههة لج هههههههههههها  عمل مهههههههههههها، وال يسههههههههههههم  ألي من مهههههههههههها بتوزيهههههههههههه  والمعلو

المعلومهههههههههههها  أو البيانهههههههههههها  الخاصههههههههههههة بههههههههههههالطرف اآل ههههههههههههر دو  الحصههههههههههههول علههههههههههههى إذ  أو 

 موافقة مسبقة منو.

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

 .محفوظة وق ن رهاو ق  ا  بابتكارها  قوق الطرف الذي

 

 : الحفاظ على السريةثامناا 

علههههههههى  ههههههههرية المعلومهههههههها  والبيانهههههههها  المتعلقههههههههة ب ههههههههذه المههههههههذكرة،  الطرفهههههههها يحههههههههاف   -1

وكهههههههذلك المتبادلهههههههة بين مههههههها علهههههههى أي  هههههههكل مهههههههن األ هههههههكال، ويسهههههههتمر ذلهههههههك االلتهههههههزا  

  تى االنت اا من العمل ب ذه المذكرة وما يتبع ا من مال ع.

السهههههههههرية لموظفيهههههههههو أو والمهههههههههواد يجهههههههههوز لكهههههههههل طهههههههههرف أ  يفصههههههههه  عهههههههههن المعلومههههههههها   -2

مندوبيهههههههههههة المخهههههههههههولين وذلهههههههههههك بغهههههههههههرض اإلعهههههههههههداد للم هههههههههههروعا  وتنفيهههههههههههذها وفقههههههههههها 

 للضوابط والتعليما  األمنية المعتمدة لدي ما.

ال يعهههههههد مهههههههن  بيهههههههل اإل هههههههالل بالحفهههههههاظ علهههههههى السهههههههرية اإلفصههههههها  عهههههههن المعلومههههههها  إذا  -3

 ي أو  ضائي.ألمر  انونكا  ذلك تنفيذاا 

 

 : تبادل المعلوما تا عاا 

العلميههههههههة والبحثيههههههههة اطههههههههالع المؤ سهههههههها  فههههههههي كههههههههال الطههههههههرفين يجههههههههوز للج هههههههها  المعنيههههههههة 

معلومهههههههههها  المتهههههههههها  ن ههههههههههرها  سههههههههههب   ذا  العال ههههههههههة علههههههههههى الفههههههههههي المجههههههههههاال العاملههههههههههة

 .لدى الطرفينالقوانين واألنظمة النافذة 

 

 المصروفا : عا راا 

كهههههل طهههههرف مهههههن أطهههههراف ههههههذه المهههههذكرة نفقههههها  فهههههي  الهههههة وجهههههود أيهههههة مصهههههروفا  يتحمهههههل 
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 .ومصروفا  الخدمة التي يقدم ا ما لم يتم االتفاق على  الف ذلك

 

  ل النزاعا : إ دى ع ر

فههههههي  ههههههال ن ههههههوا أي  ههههههالف بموجههههههب هههههههذه المههههههذكرة يسههههههعى الطرفهههههها  إلههههههى  لههههههو وديههههههاا 

 30عبهههههههر المفاوضههههههها  بهههههههين الطهههههههرفين، وفهههههههي  هههههههال عهههههههد  التوصهههههههل إلهههههههى  هههههههل ودي  هههههههالل 

تهههههههاريا ن هههههههوا الخهههههههالف يحهههههههال الموضهههههههوع إلهههههههى اإلدارا  العليههههههها للطهههههههرفين للبهههههههت يومهههههههاا مهههههههن 

 .فيو بصورة ن ائية تحت مظلة دائرة ال ؤو  القانونية لحكومة دبي

 

 القانو  الواجب التطبيع: ثاني ع ر

تخضهههههه  هههههههذه المهههههههذكرة لقههههههوانين دولهههههههة اإلمههههههارا  العربيههههههة المتحهههههههدة االتحاديههههههة والقهههههههوانين 

 .في إمارة دبي والت ريعا  المعمول ب ا

 

 نسا المذكرة: ثالث ع ر

للعمهههههههل من ههههههها بيهههههههد كهههههههل طهههههههرف نسهههههههخة  أصهههههههليتين مهههههههن نسهههههههختينلمهههههههذكرة  هههههههرر  ههههههههذه ا

 من تاريا التو ي  علي ا. لمذكرةبموجب ا، وتسري أ كا  هذه ا

 

 الطرف األول:

 داوود عبد الر من ال اجري / عادة 

 عا  المدير ال

 الطرف الثاني:

 ثاني المطرو يرا د /اللواا  بير  عادة 

 المدير العا  

 

 

 

 

 

 تهههههههههههههههههههههههههههم

 

 

 


