
 6من  1صفحة 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة تفاهم

 بين

 بلدية دبي 

 و

 )ش.م.ع( دو-مؤسسة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة

 

 بشأن تبادل المعلومات المتعلقة 

 (Geo Dubai)  بنية التحتية الجيومكانية إلمارة دبيبال

  مركز نظم المعلومات الجغرافيةب

 

 

  



 6من  2صفحة 

 

 هذه المذكرة بين كٍل من:تم تحرير  3/11/2020تاريخ ب الثالثاءإنه في يوم 

دبي،  67، ص.ب: 042215555اإلمارات العربية المتحدة، هاتف:  –، و عنوانها: إمارة دبي أوالً: بلدية دبي

يشار و مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية  ابصفته مريم عبيد المهيري /ةويمثلها في التوقيع المهندس

 إليها )بالطرف األول(.

 

 ةبرج السالم، الواقع في منطقة مدينعنوانها: و )ش.م.ع(، دو-مؤسسة اإلمارات لالتصاالت المتكاملةثانياً: 

على هذا  دبي، ويمثلها في التوقيع502666، ص.ب: اإلمارات العربية المتحدة  –إمارة دبي دبي لالعالم ب

 )بالطرف الثاني(.ويشار إليها  باالنابةالمدير التنفيذي  بصفتهفهد الحساوي المذكرة السيد/ 

 

 

 

 تمهيد

 الذي إعتمدبشأن مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي،  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

وتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية )وفي حدود اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مارة دبي في إ

لدية دبي بالمركز والجهة المنشئة لهذه البيانات والمعلومات( ألية جهة ترغب في اإلستفادة منها ، فقد قامت 

والذي يهدف إلى توفير خريطة أساس ، (Geo Dubai) لدبيالبنية التحتية الجيومكانية  الق مشروعبإط

شاملة وموحدة ومحدثة إلمارة دبي باإلضافة إلى توفير أنظمة جيومكانية إلنشاء وتحديث خرائط التخطيط 

البيئية ومواقع والعقارات والمباني والطرق وشبكات الخدمات والصور الجوية والخرائط اإلحصائية و

النشاطات االقتصادية وغيرها، بحيث يتمكن متخذوا القرار والموظفون والمستثمرون من الوصول إلى 

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

نواع ة في غاية األهمية لتوفير مختلف أحيث تعتبر الخرائط الجيومكانيالمدينة الذكية، ويساهم في بناء 

 .الخدمات الذكية

 

 ، واالستفادة مناعلى إرساء دعائم التعاون االستراتيجي المشترك بينهم الطرفينوانطالقاً من حرص 

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

بما يسهم في تنظيم وتنسيق اإلجراءات والنظم القانونية المعمول  وتعزيز عالقات التعاونفي تطوير أيضا 

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

حديد هما لتفيما بين تفاهم الطرفين إلبرام مذكرةفقد تالقت إرادة  .لكليهمامع الخطط اإلستراتيجية 

 وفق البنود اآلتية: االتزاماتهم

 



 6من  3صفحة 

 

 

 تمهيدال أوالً:

 

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

 

 

 

 ثانياً: الهدف من المذكرة

 تهدف هذه المذكرة إلى زيادة التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية الجيومكانية

هما من أجل العمل على توفير خريطة وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بين(، Geo Dubaiلدبي )

الستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم وإلدارة المشاريع التنموية  أساس شاملة وموحدة ومحدثة لدبي

 .والتطويرية

 

 

 

 ثالثاً: التنسيق باإلخطارات والمراسالت

اإلشعارات والرسائل الرسمية المتبادلة والمرتبطة بتنفيذ هذه المذكرة خطياً إلى المنسق لدى الطرف توجه  

 اآلخر عن طريق تسليمها شخصياً أو إرسالها بالبريد اإللكتروني، وبيانات المنسقين كالتالي:

 

 الطرف الثاني الطرف األول

 منى محمد جابراالسم: 

 الخدمات الجيومكانيةالمسمى الوظيفي: مدير قسم 

 042064795الهاتف: 

 mmjaber@dm.gov.ae البريد اإللكتروني:

 المال عبدالرحيماالسم: 

 حتيةالت البنية تصاريح ادارة مديرالمسمى الوظيفي: 

 0558766626الهاتف: 

  Abdulrahim.Almulla@du.ae اإللكتروني: البريد 
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 6من  4صفحة 

 

 : االلتزامات المشتركةرابعاً 

 المهام التالية: المذكورون في الفقرة "ثالثاً" المنسقون يتولى -1

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

لجهات مع اتتضمن تفاصيل التعاون لتوفير وتبادل الخرائط الجيومكانية وأسس مشاركتها 

األخرى وتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات االستشارية وبناء القدرات والربط االلكتروني 

 بين الطرفين بحسب التزامات كل من الطرفين.وتطوير األنظمة 

 

 إلزامية المذكرة خامساً: 

 

هذذذذذذذذذذه المذذذذذذذذذذكرة ال تقيذذذذذذذذذد حذذذذذذذذذق أي مذذذذذذذذذن الطذذذذذذذذذرفين فذذذذذذذذذي توقيذذذذذذذذذع مذذذذذذذذذذكرات أو اتفاقيذذذذذذذذذات مماثلذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذع 

 أخرى. جهات

 مدة المذكرة  : سادساً 

 

ويسذذذذذذذذذذتمر ، لطذذذذذذذذذذرفيناعتبذذذذذذذذذذاراً مذذذذذذذذذذن تذذذذذذذذذذاريخ توقيعهذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذن قبذذذذذذذذذذل ا المذذذذذذذذذذذكرةيسذذذذذذذذذذري العمذذذذذذذذذذل بهذذذذذذذذذذذه 

العمذذذذذذذل بهذذذذذذذذا إلذذذذذذذى حذذذذذذذذين إبذذذذذذذذرام إتفاقيذذذذذذذة مسذذذذذذذذتوى الخدمذذذذذذذة المنصذذذذذذذذوص عليهذذذذذذذذا فذذذذذذذي الفقذذذذذذذذرة )ب( مذذذذذذذذن 

 البند الرابع من هذه المذكرة.

 الملكية الفكرية   : سابعاً 

لديذذذذذذذه حقذذذذذذذوق ملكيذذذذذذذة فكريذذذذذذذة خاصذذذذذذذة بذذذذذذذه، بمذذذذذذذا فذذذذذذذي ذلذذذذذذذك  امنهمذذذذذذذكذذذذذذذالً ا بذذذذذذذأن وأقذذذذذذذر  لطرفذذذذذذذاناتفذذذذذذذق ا .1

أنشذذذذذذذذذذذطة أعمالذذذذذذذذذذذه وإجراءاتذذذذذذذذذذذه ولوائحذذذذذذذذذذذه التنظيميذذذذذذذذذذذة، وأن هذذذذذذذذذذذذه الملكيذذذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذذذن تتذذذذذذذذذذذأثر بمذذذذذذذذذذذا ورد 

 بهذه المذكرة.

جميذذذذذذذذذذع المعلومذذذذذذذذذذات والمذذذذذذذذذذواد المقدمذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذن طذذذذذذذذذذرف آلخذذذذذذذذذذر، بمذذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذك جميذذذذذذذذذذع حقذذذذذذذذذذوق  .2

التجاريذذذذذذذذذذذذذة وبذذذذذذذذذذذذذراءات االختذذذذذذذذذذذذذراع وحقذذذذذذذذذذذذذوق الطبذذذذذذذذذذذذذع والنشذذذذذذذذذذذذذر والعالمذذذذذذذذذذذذذات التجاريذذذذذذذذذذذذذة واألسذذذذذذذذذذذذذرار 

 الملكية الفكرية، مملوكة بشكل حصري للطرف الذي قدمها.

بجميذذذذذذذذذذذذع حقذذذذذذذذذذذذوق الملكيذذذذذذذذذذذذة الفكريذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذي كافذذذذذذذذذذذذة البيانذذذذذذذذذذذذات والمعلومذذذذذذذذذذذذات  الطرفذذذذذذذذذذذذانيحذذذذذذذذذذذتف   .3

المملوكذذذذذذذذذذذذذذة لجهذذذذذذذذذذذذذذات عملهمذذذذذذذذذذذذذذا، وال يسذذذذذذذذذذذذذذمح ألي منهمذذذذذذذذذذذذذذا بتوزيذذذذذذذذذذذذذذع المعلومذذذذذذذذذذذذذذات أو البيانذذذذذذذذذذذذذذات 

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

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

 .محفوظة وحقوق نشرها قام بابتكارها الطرف الذي

 

 



 6من  5صفحة 

 

 

 الحفاظ على السرية  ثامناً:

 

علذذذذذذذذذذى سذذذذذذذذذذرية المعلومذذذذذذذذذذات والبيانذذذذذذذذذذات المتعلقذذذذذذذذذذة بهذذذذذذذذذذذه المذذذذذذذذذذذكرة، وكذذذذذذذذذذذلك  الطرفذذذذذذذذذذانيحذذذذذذذذذذاف   -1

المتبادلذذذذذذذذذذة بينهمذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذى أي شذذذذذذذذذذكل مذذذذذذذذذذن األشذذذذذذذذذذكال، ويسذذذذذذذذذذتمر ذلذذذذذذذذذذك االلتذذذذذذذذذذزام حتذذذذذذذذذذى االنتهذذذذذذذذذذاء 

 من العمل بهذه المذكرة وما يتبعها من مالحق.

السذذذذذذذذذذرية لموظفيذذذذذذذذذذه أو مندوبيذذذذذذذذذذذة والمذذذذذذذذذذواد يجذذذذذذذذذذوز لكذذذذذذذذذذل طذذذذذذذذذذرف أن يفصذذذذذذذذذذح عذذذذذذذذذذذن المعلومذذذذذذذذذذات  -2

بغذذذذذذذذذذذرض اإلعذذذذذذذذذذذداد للمشذذذذذذذذذذذروعات وتنفيذذذذذذذذذذذذها وفقذذذذذذذذذذذا للضذذذذذذذذذذذوابط والتعليمذذذذذذذذذذذات  المخذذذذذذذذذذذولين وذلذذذذذذذذذذذك

 األمنية المعتمدة لديهما.

ال يعذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذن قبيذذذذذذذذذذل اإلخذذذذذذذذذذالل بالحفذذذذذذذذذذا  علذذذذذذذذذذى السذذذذذذذذذذرية اإلفصذذذذذذذذذذا  عذذذذذذذذذذن المعلومذذذذذذذذذذات إذا كذذذذذذذذذذان  -3

 ألمر قانوني أو قضائي.ذلك تنفيذاً 

 

 تبادل المعلومات   تاسًعا:

فذذذذذذذذي  العلميذذذذذذذذة والبحثيذذذذذذذذة العاملذذذذذذذذةاطذذذذذذذذالع المؤسسذذذذذذذذات فذذذذذذذذي كذذذذذذذذال الطذذذذذذذذرفين يجذذذذذذذذوز للجهذذذذذذذذات المعنيذذذذذذذذة 

معلومذذذذذذذذذذذذذذات المتذذذذذذذذذذذذذذا  نشذذذذذذذذذذذذذذرها حسذذذذذذذذذذذذذذب القذذذذذذذذذذذذذذوانين واألنظمذذذذذذذذذذذذذذة ت ذات العالقذذذذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذذذذذى الالمجذذذذذذذذذذذذذذاال

 .لدى الطرفينالنافذة 

 

 عاشرا : المصروفات 

فذذذذذذذذذذي حالذذذذذذذذذذة وجذذذذذذذذذذود أيذذذذذذذذذذة مصذذذذذذذذذذروفات يتحمذذذذذذذذذذل كذذذذذذذذذذل طذذذذذذذذذذرف مذذذذذذذذذذن أطذذذذذذذذذذراف هذذذذذذذذذذذه المذذذذذذذذذذذكرة نفقذذذذذذذذذذات 

 .االتفاق على خالف ذلك ومصروفات الخدمة التي يقدمها ما لم يتم

 

 حل النزاعات : احدى عشر

 

والقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة   تخضع هذه المذكرة لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

 دبي ، ويتم فض أي نزاع أو خالف بشأنها بالطرق الودية.
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