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 مذكرة تفاهم
 بين

 بلدية د��
 و

 هيئة د�� للطيران المد��
 

 !� مجال
 (Geo Dubai) البنية التحتية الجيومكانية إلمارة د��
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 تم تح%ير هذه المذكرة بين كٍل من: 16/12/2020تا�يخ  ال�بعاءاإنه �� يوم 

د'�،  67، ص.ب: 042215555اإلمارات الع%بية المتحدة، هاتف:  –، و عنوانها: إمارة د'� أوالً: بلدية د��

رف . ويشار إليها (بالطمدير عام البلديةبصفته  سعادة داوود عبدالرحمن الهاجريويمثلها �� التوقيع 

 األول).

 

 047770000: ، هاتفاإلمارات الع%بية المتحدة  –إمارة د'� و عنوانها:  هيئة د�� للطيران المد��،ثانياً: 
يران مدير عام هيئة د�� للطبصفته محمد عبدهللا أه<� سعادة د'�، ويمثلها �� التوقيع  49888ص.ب: 
 ويشار إليها (بالطرف الثاN�).المد�� 

 

 

 تمهيد
 الذي إعتمدبشأن مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية د'�،  2001لسنة  )6القانون رقم (إستناداً ألحكام 

بموجبه المركز كمصدر رسمي ووحيد لجمع البيانات والمعلومات الجغرافية والتفصيلية الرقمية منها 

والهيئات والمؤسسات العامة واألشخاص والشركات العاملة  المحلية والوصفية لإلمارة من مختلف الدوائر

وفير البيانات والمعلومات الجغرافية (و�� حدود اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين وتمارة د'� �� إ

لدية د'� بالمركز والجهة المنشئة لهذه البيانات والمعلومات) ألية جهة ترغب �� اإلستفادة منها ، فقد قامت 

z توفير خ%يطة أساس والذي يهدف إv ، (Geo Dubai) لد��البنية التحتية الجيومكانية  بإطالق مشروع

شاملة وموحدة ومحدثة إلمارة د'� باإلضافة إzv توفير أنظمة جيومكانية إلنشاء وتحديث خرائط التخطيط 

والعقارات والمباN� والطرق وشبكات الخدمات والصور الجوية والخرائط اإلحصائية والبيئية ومواقع 

القرار والموظفون والمستثمرون من الوصول إzv  امتخذوالنشاطات االقتصادية وغيرها، بحيث يتمكن 

جهد مما يوفر الوقت وال أحدث التقنيات الجيومكانية،بسهولة وسرعة وباستخدام مصدر واحد الخرائط من 

حيث تعتبر الخرائط الجيومكانية �� غاية األهمية  لتوفير مختلف أنواع المدينة الذكية، ويساهم �� بناء 

 . الخدمات الذكية
 

 ، واالستفادة مناع�z إرساء دعائم التعاون االستراتيجي المشترك بينهم الطرفينالقاً من حرص وانط

من أهمية هذه المذكرة تك أن، وحيث بينهمابما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي  انهاالخدمات التي يقدم

ية المعمول القانون بما يسهم �� تنظيم وتنسيق اإلجراءات والنظم �� تطوير وتع�يز عالقات التعاونأيضا 

م ءوا، وبما يتاتزامات واختصاصات كل منهمال، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق وال يتعارض مع لديهمابها 

يد فيما بينهما لتحد تفاهم الطرفين إلبرام مذكرةفقد تالقت إرادة  .لكليهما االستراتيجيةمع الخطط 

 وفق البنود اآلتية: االتزاماتهم
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 تمهيدال أوالً:
 

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

 

 ثانياً: الهدف من المذكرة
 تهدف هذه المذكرة إzv �يادة التعاون بين الطرفين �� مجال تع�يز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية الجيومكانية

هما من أجل العمل ع�z توفير خ%يطة وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بين)، Geo Dubaiلد'� (

الستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم وإلدارة المشا�يع التنموية  أساس شاملة وموحدة ومحدثة لد'�

 .والتطوي%ية

 

 ثالثاً: التنسيق باإلخطارات والمراسالت
 ً ى الطرف إzv المنسق لد توجه اإلشعارات والرسائل الرسمية المتبادلة والمرتبطة بتنفيذ هذه المذكرة خطيا

ً أو إرسالها بالب%يد اإللكتروN� أو الب%يد المسجل بيانات ، وأو الفاكس اآلخر عن ط%يق تسليمها شخصيا

:�vالمنسقين كالتا 

 

 الطرف الثاN� الطرف األول

 منى محمد جابراالسم: 

المسمى الوظيفي: مدير قسم الخدمات 

 الجيومكانية

 042064795الهاتف: 

 mmjaber@dm.gov.ae اإللكتروN�:الب%يد 

 ناصر محمد ناصر النجاراالسم: 

رئيس قسم الخدمات التقنية  المسمى الوظيفي:

 و الدعم الفني

 047770007 \ 04777345الهاتف: 

 :�Nالب%يد اإللكترو  \ IT.support@dcaa.gov.ae

 Nasser.alnajjar@dcaa.gov.ae 
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 : االلتزامات المشتركةرابعاً 
1- zvالفقرة "ثالثاً" المنسقون يتو �المهام التالية: المذكورون � 

المذكرة و تقييم اإلنجازات و الصعوبات عقد اجتماعات تنظيمية بهدف متابعة تطبيق أحكام هذه  -أ

كة فيما بينهما، والتوصية بتعديل بنود أو إضافة مالحق لهذه المذكرة وفقاً  التي تعترض الشرا

 لمخرجات االجتماعات.

من توقيع هذه المذكرة،  ثالثة أشهرخالل فترة  بين الطرفيناتفاقية مستوى خدمة إعداد  -ب

التعاون لتوفير وتبادل الخرائط الجيومكانية وأسس مشاركتها مع الجهات تتضمن تفاصيل 

 �Nاألخرى. وتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات االستشا�ية وبناء القدرات وال%بط االلكترو

 ن.بحسب التزامات كل من الطرفيوتطوير األنظمة �� مجال الخرائط الجيومكانية بين الطرفين 

 

 كرة إلزامية المذخامساً: 
 

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

 جهات أخرى.

 مدة المذكرة  : سادساً 
 

ـــــــدأ العمـــــــل بهـــــــذه المـــــــذكرة اعتبـــــــاراً مـــــــن تـــــــا�يخ توقيعهـــــــا ويســـــــتمر ســـــــ%يانها مـــــــا لـــــــم يخطـــــــر أحـــــــد  يب

قبـــــــــل ثالثـــــــــين يومـــــــــا  ع�ـــــــــz الطـــــــــرفين الطـــــــــرف اآلخـــــــــر برغبتـــــــــه �ـــــــــ� إنهائهـــــــــا أثنـــــــــاء ســـــــــ%يانها، وذلـــــــــك 

 . األقل من تا�يخ اإلنهاء

 الملكية الفكRية   : سابعاً 
لديـــــــه حقـــــــوق ملكيـــــــة فك%يـــــــة خاصـــــــة بـــــــه، بمـــــــا �ـــــــ� ذلـــــــك  امنهمـــــــكـــــــالً ا بـــــــأن وأقـــــــر  لطرفـــــــاناتفـــــــق ا .1

ـــــــــــأثر بمـــــــــــا ورد  ـــــــــــة لـــــــــــن تت ـــــــــــة، وأن هـــــــــــذه الملكي ـــــــــــه وإجراءاتـــــــــــه ولوائحـــــــــــه التنظيمي أنشـــــــــــطة أعمال

 بهذه المذكرة.

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

الطبـــــــــــــع والنشـــــــــــــر والعالمـــــــــــــات التجا�يـــــــــــــة واألســـــــــــــرار التجا�يـــــــــــــة وبـــــــــــــراءات االختـــــــــــــراع وحقـــــــــــــوق 

 الملكية الفك%ية، مملوكة بشكل حصري للطرف الذي قدمها.

بجميــــــــــــع حقــــــــــــوق الملكيــــــــــــة الفك%يــــــــــــة �ــــــــــــ� كافــــــــــــة البيانــــــــــــات والمعلومــــــــــــات  الطرفــــــــــــانيحـــــــــــتفظ  .3

ات عملهمــــــــــــــا، وال يســــــــــــــمح ألي منهمــــــــــــــا بتو�يــــــــــــــع المعلومــــــــــــــات أو البيانــــــــــــــات المملوكــــــــــــــة لجهــــــــــــــ

 الخاصة بالطرف اآلخر دون الحصول ع�z إذن أو موافقة مسبقة منه.

تعتبر من حقوق  ،الطرفينتطويرها بموجب البيانات األصلية المتبادلة بين يتم  الملكية الفك%ية التي .4

 .محفوظة وحقوق نشرها قام بابتكارها الطرف الذي

 



 6من  5صفحة 
 

 الحفاظ ع<S السRية  ثامناً:
 

ع�ــــــــــz ســــــــــ%ية المعلومــــــــــات والبيانــــــــــات المتعلقــــــــــة بهــــــــــذه المــــــــــذكرة، وكــــــــــذلك  الطرفــــــــــانيحــــــــــافظ  -1

المتبادلــــــــــة بينهمــــــــــا ع�ــــــــــz أي شــــــــــكل مــــــــــن األشــــــــــكال، ويســــــــــتمر ذلــــــــــك االلتــــــــــزام حتــــــــــى االنتهــــــــــاء 

 من العمل بهذه المذكرة وما يتبعها من مالحق.

 همندوبيـــــــــــالســــــــــ%ية لموظفيــــــــــه أو والمــــــــــواد يجــــــــــوز لكــــــــــل طــــــــــرف أن يفصــــــــــح عـــــــــــن المعلومــــــــــات  -2

ــــــــــك بغــــــــــرض اإلعــــــــــداد للمشــــــــــروعات  ــــــــــذها المخــــــــــولين وذل بعــــــــــد مشــــــــــاورة الطــــــــــرف اآلخــــــــــر وتنفي

 وفقا للضوابط والتعليمات األمنية المعتمدة لديهما.

ال يعــــــــــد مــــــــــن قبيــــــــــل اإلخــــــــــالل بالحفــــــــــاظ ع�ــــــــــz الســــــــــ%ية اإلفصــــــــــاح عــــــــــن المعلومــــــــــات إذا كــــــــــان  -3

̈�.ذلك تنفيذاً   ألمر قانوN� أو قضا

 

 تبادل المعلومات   تاسًعا:
�ــــــــ�  العلميــــــــة والبحثيــــــــة العاملــــــــةاطــــــــالع المؤسســــــــات �ــــــــ� كــــــــال الطــــــــرفين يجــــــــوز للجهــــــــات المعنيــــــــة 

معلومــــــــــــــات المتــــــــــــــاح نشــــــــــــــرها حســــــــــــــب القــــــــــــــوانين واألنظمــــــــــــــة ت ذات العالقــــــــــــــة ع�ــــــــــــــz الالمجــــــــــــــاال

 .لدى الطرفينالنافذة 

 

 

 عاشرا : المصروفات 
مــــــــــن أطــــــــــراف هــــــــــذه المــــــــــذكرة نفقــــــــــات �ــــــــــ� حالــــــــــة وجــــــــــود أيــــــــــة مصــــــــــروفات يتحمــــــــــل كــــــــــل طــــــــــرف 

 .ومصروفات الخدمة التي يقدمها ما لم يتم االتفاق ع�z خالف ذلك

 
 حل النزاعات : احدى عشر

 

والقوانين والتش%يعات المعمول بها �� إمارة   تخضع هذه المذكرة لقوانين دولة اإلمارات الع%بية المتحدة

الودية.د'� ، ويتم فض أي نزاع أو خالف بشأنها بالطرق   

 

 

 

 

 

 



 6من  6صفحة 
 

 

 

 نسخ المذكرة: عشر  الثا��
حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، وتسري أحكام هذه 

 المذكرة من تا�يخ التوقيع عليها.

 

 

 الطرف األول:
 سعادة داوود عبد الرحمن الهاجري

 مدير عام بلدية د��

 الطرف الثا��:
 عبدهللا أه<�محمد  سعادة

 مدير عام هيئة د�� للطيران المد��
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـــــــــــــــــــــــــــم


