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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني 

-  قان�ن رقم )4( ل�سنة 2019 ب�ساأن م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري.
-  قان�ن رقم )5( ل�سنة 2019 ب�ساأن مركز اإرادة للعالج والتاأهيل يف دبي.

املجل�ص التنفيذي
قرارات 

-  قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�سنة 2019 بتعيني وا�ستبدال ُع�س� يف جمل�س اإدارة 
ر. ُم�ؤ�ّس�سة الأوقاف و�ُس�ؤون الُق�سّ

-  قرار املجل�س التنفيذي رقم )19( ل�سنة 2019 ب�ساأن تعيني وا�ستبدال ُع�س� يف جمل�س دبي 
لل�ّسباب.

-  قرار املجل�س التنفيذي رقم )22( ل�سنة 2019 بت�سكيل جمل�س اإدارة مركز اإرادة للعالج 
والتاأهيل يف دبي.

ويل عهد دبي 
قرارات

-  قرار رقم )1( ل�سنة 2019 بت�سكيل جمل�س اأمناء جائزة حمدان بن حمّمد بن را�سد 
اآل مكت�م الدولّية للت�س�ير ال�س�ئي.

ت�سريعات اجلهات احلكومية 
�سلطة دبي للتطوير

�سفة  للتط�ير  دبي  �سلطة  م�ظفي  بع�س  منح  ب�ساأن   2019 ل�سنة   )1( رقم  اإداري  -  قرار 
ال�سبطية الق�سائية.

-  قرار اإداري رقم )2( ل�سنة 2019 ب�ساأن اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية املمن�حة لبع�س 
م�ظفي �سلطة دبي للتط�ير.
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هيئة تنمية املجتمع يف دبي
-  قرار اإداري رقم )61( ل�سنة 2019 بتحديد »اأخ�سائيي احلماية« لدى هيئة تنمية املجتمع 

يف دبي.
٣8
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قانون رقم )4( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

ُموؤ�ّس�سة التنظيم العقاري
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2007 ب�ساأن ح�سابات �سمان التط�ير العقاري يف اإمارة دبي،

وعلى القان�ن رقم )16( ل�سنة 2007 باإن�ساء ُم�ؤ�ّس�سة التنظيم العقاري،
جل العقاري املبدئي يف اإمارة دبي وتعديالته،  وعلى القان�ن رقم )13( ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم ال�سِّ

وعلى القان�ن رقم )13( ل�سنة 2012 باإن�ساء معهد دبي العقاري، 
وعلى القان�ن رقم )7( ل�سنة 2013 ب�ساأن دائرة الأرا�سي والأمالك،

وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإدارة امل�ارد الب�سرّية حلك�مة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�سنة 2010 باعتماد الالئحة التنفيذّية للقان�ن رقم )13( 

جل العقاري املبدئي يف اإمارة دبي، ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم ال�سِّ
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )37( ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم ُمزاولة مهنة التقييم العقاري يف 

اإمارة دبي،

ُن�سدر القانون التايل:
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القان�ن، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: املجل�س التنفيذي لالإمارة. املجل�س التنفيذي 
: دائرة الأرا�سي والأمالك. الدائرة 
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: ُمدير عام الدائرة. املُدير العام 
: ُم�ؤ�ّس�سة التنظيم العقاري. املُ�ؤ�ّس�سة 
: املُدير التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة. املُدير التنفيذي 

ُمزاولتها  ترخي�س  املُ�ؤ�ّس�سة  تت�لى  التي  بالعقارات،  لة  املُّت�سِ الأن�سطة   : الأن�سطة العقارّية 
مُب�جبه  ال�سادرة  والقرارات  القان�ن  هذا  لأحكام  وفقًا  الإمارة،  يف 

والت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.
دة الّط�ابق واملُجّمعات، لأغرا�س �سكنّية اأو  : م�ساريع ت�سييد املباين ُمتعدِّ م�ساريع التط�ير العقاري 

دة الأغرا�س. جتارّية اأو �سناعّية اأو ُمتعدِّ
مبا  املُ�سرتك،  لال�ستخدام  �سة  املُخ�سّ وُملحقاِتها  واأجزاِئها  املباين   : العقارات املُ�سرتكة 
اإلى  التي يتم تق�سيمها  يف ذلك الأر�س املُقامة عليها، وكذلك الأر�س 

�سة للتمليك املُ�ستِقل. وحدات اأو اأرا�ٍس ُم�سّ

تطبيق القانون على املُوؤ�ّس�سة
املادة )2(

ُتطّبق اأحكام هذا القان�ن على »ُموؤ�ّس�سة التنظيم العقاري« املُن�ساأة مُب�جب القان�ن رقم )16( 
ل�سنة 2007 املُ�سار اإليه، باعتبارها ُم�ؤ�ّس�سة عاّمة، تتمّتع بال�سخ�سّية العتبارّية والأهلّية القان�نّية 

فات التي تكُفل حتقيق اأهدافها، وُتلحق بالدائرة.  الالزمة ملُبا�سرة الأعمال والت�سرُّ

مقر املُوؤ�ّس�سة
املادة )٣(

ُين�ِسئ لها ُفروعًا داخل  اأن  يك�ن مقر املُ�ؤ�ّس�سة الرئي�س يف الإمارة، ويج�ز بقرار من املُدير العام 
الإمارة.

اأهداف املُوؤ�ّس�سة
املادة )4(

تهدف املُ�ؤ�ّس�سة اإلى حتقيق ما يلي:
املُ�ساهمة يف الّنه��س بالقطاع العقاري، �سمن منظ�مة ُمتكاِملة من الإجراءات التنظيمّية    .1

ز دور هذا القطاع يف التنمية القت�سادّية ال�ساملة لالإمارة. والرقابّية التي ُتعزِّ
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اآمنة وداعمة مل�ساريع التط�ير العقاري يف الإمارة، على نح� يكفل حماية ُحق�ق  ت�فري بيئة    .2
املُطّ�رين العقاريني واملُ�ستثِمرين.

ُم�اكبة النُّم� املُ�سطرد الذي ت�سهُده الإمارة يف القطاع العقاري وكاّفة الأن�سطة املُرتِبطة به.   .3
نهم من العمل يف  تعزيز دور املُ�اطنني يف القطاع العقاري، وتنفيذ الربامج وامل�ساريع التي ُتكِّ   .4

الأن�سطة العقارّية.
ة بذلك. تر�سيخ مبادئ واأخالقّيات ُمزاولة الأن�سطة العقارّية، وو�سع امل�اثيق اخلا�سّ   .5

اخت�سا�سات املُوؤ�ّس�سة
املادة )5(

يك�ن للُم�ؤ�ّس�سة يف �سبيل حتقيق اأهدافها، املهام وال�سالحّيات التالية:
املُ�ؤ�ّس�سات  واعتماد  عليها،  والإ�سراف  والّرقابة  العقاري،  التط�ير  �سمان  ح�سابات  تنظيم    .1

امل�سرفّية واملالّية املُ�ؤّهلة لإدارة هذه احل�سابات.
مة ملُزاويل مهنة التط�ير العقاري، وبيع العقارات، وتاأجريها، وال��سطاء  اعتماد الق�اعد املُنظِّ   .2

العقاريني، والتقييم العقاري، والعقارات املُ�سرتكة، وغريها من الأن�سطة العقارّية.
تنظيم وترخي�س الأن�سطة العقارّية والّرقابة والإ�سراف على ُمزاويل هذه الأن�سطة، ل�سمان    .3

مة للقطاع العقاري. امتثالهم للت�سريعات املُنظِّ
وفقًا  املُ�سرتكة،  العقارات  وت�سغيل  باإدارة  املُرتِبطة  احل�سابات  على  والرقابة  التنظيم    .4

للت�سريعات املعم�ل بها يف هذا ال�ساأن.
اقرتاح الت�سريعات الالزمة لتنظيم عمل ُمزاويل الأن�سطة العقارّية.   .5

اإ�سدار الل�ائح التنظيمّية الالزمة لتدريب وتاأهيل العاملني يف املُن�ساآت املُ�سّرح لها بالعمل يف    .6
الأن�سطة العقارّية.

جالت املُعّدة لديها يف هذا ال�ساأن، واإ�سدار البطاقات  قيد ُمزاويل الأن�سطة العقارّية يف ال�سِّ   .7
التعريفّية لالأفراد العاملني يف الأن�سطة العقارّية.

الّنظر يف ال�سكاوى املُقّدمة بحق ُمزاويل الأن�سطة العقارّية، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات    .8
والقرارات املُنا�ِسبة ب�ساأنها.

الّرقابة والإ�سراف والتفتي�س على ت�سغيل واإدارة و�سيانة العقارات املُ�سرتكة والأجزاء املُ�سرتكة    .9
جالت  وال�سِّ واحل�سابات  التقارير  على  والتدقيق  ا�ستدامتها،  ل�سمان  املُ�سرتكة،  واملرافق 

ة بها، وفقًا للت�سريعات ال�سارية يف هذا ال�ساأن. اخلا�سّ
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القرارات  واإ�سدار  اإجنازها،  ن�سب  وُمراقبة  الإمارة،  يف  العقاري  التط�ير  م�ساريع  اعتماد    .10
والت��سيات الالزمة ب�ساأنها، وفقًا للت�سريعات ال�سارية يف هذا ال�ساأن.

اإ�سدار املُ�افقات الالزمة ملُحت�ى الإعالنات العقارّية يف الإمارة، مبا يف ذلك مناطق التط�ير    .11
عليها  والإ�سراف  والّرقابة  العاملي،  املايل  دبي  مركز  فيها  مبا  احُلّرة  واملناطق  ة،  اخلا�سّ

ة يف الإمارة. بالتن�سيق مع اجلهات املُخت�سّ
العقاري  القطاع  يف  املُ�اطنني  دور  تعزيز  يف  ُت�سِهم  التي  وامل�ساريع  الربامج  وتنفيذ  اإعداد    .12

عهم على العمل فيه. وُت�سجِّ
القطاع  يف  املُتعاِملة  الأطراف  وواجبات  ُحق�ق  ح�ل  وت�ع�ّية  تثقيفّية  برامج  وتنفيذ  تط�ير    .13

العقاري، بالتن�سيق مع معهد دبي العقاري.
يف  والطلب  العر�س  بني  الت�اُزن  بتحقيق  ة  اخلا�سّ را�سات  والدِّ يا�سات  ال�سِّ وحتديث  اإعداد    .14

ال�ّس�ق العقاري، ورفعها اإلى املُدير العام لإقرارها تهيدًا لعتمادها من املجل�س التنفيذي.
املجل�س  من  بها  تكليُفها  يتم  اأهدافها،  لتحقيق  لزمة  تك�ن  اأخرى  �سالحّيات  اأو  مهام  اأي    .15

التنفيذي.

اجلهاز التنفيذي للُموؤ�ّس�سة
املادة )٦(

واملاليني  الإداريني  املُ�ّظفني  من  وعدد  التنفيذي  املُدير  من  للُم�ؤ�ّس�سة  التنفيذي  اجلهاز  يتكّ�ن 
ل�سنة 2018  الب�سرّية حُلك�مة دبي رقم )8(  امل�ارد  اإدارة  ب�ساأِنهم قان�ن  الذين ي�سري  والفنيني، 

ادرة مُب�جبه. والقرارات ال�سّ

تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�سا�ساته
املادة )7(

يتم تعيني املُدير التنفيذي بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي. اأ-  
يت�لى املُدير التنفيذي الإ�سراف على اأعمال واأن�سطة املُ�ؤ�ّس�سة، مبا ي�سمن حتقيق اأهدافها،  ب-  

ويك�ن له على وجه اخل�س��س املهام وال�سالحّيات التالية:
يا�سة العاّمة للُم�ؤ�ّس�سة وخططها ال�سرتاتيجّية والتط�يرّية، ورفعها اإلى املُدير  اإعداد ال�سِّ   .1

العام لعتمادها، وُمتابعة تنفيذها.
اإعداد الهيكل التنظيمي للُم�ؤ�ّس�سة، ورفعه اإلى املُدير العام لإقراره، تهيدًا لعتماده من    .2
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املجل�س التنفيذي.
اقرتاح امل�ساريع واملُبادرات والأن�سطة والربامج التي ُت�سِهم يف حتقيق اأهداف املُ�ؤ�ّس�سة    .3

وتكينها من القيام باخت�سا�ساتها، ورفعها اإلى املُدير العام لعتمادها.
رفع تقارير دورّية عن اأعمال املُ�ؤ�ّس�سة ونتائج اأدائها اإلى املُدير العام.   .4

مة للعمل يف املُ�ؤ�ّس�سة، ورفعها  اقرتاح م�ساريع القرارات والل�ائح الإدارّية والفّنية املُنظِّ   .5
اإلى املُدير العام لعتمادها.

الإ�سراف على اأعمال اجلهاز التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة.   .6
اأي مهام اأو �سالحّيات اأخرى يتم تكليُفه بها من املُدير العام.   .7

املوارد املالّية للُموؤ�ّس�سة
املادة )8(

ا يلي: تتكّ�ن امل�ارد املالّية للُم�ؤ�ّس�سة ِمّ
�س للُم�ؤ�ّس�سة يف ُم�ازنة الدائرة. الّدعم املُخ�سّ   .1

اأي م�ارد اأخرى ُيقّرها املُدير العام وفقًا للت�سريعات ال�سارية.   .2

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )٩(

ُي�سدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن.

احللول والإلغاءات
املادة )10(

يِحل هذا القان�ن حمل القان�ن رقم )16( ل�سنة 2007 املُ�سار اإليه. اأ-  
الإيجار  ُعق�د  بت�سجيل  املُتعلِّقة  الخت�سا�سات  كاّفة  ُمزاولة  املُ�ؤ�ّس�سة يف  الدائرة حمل  حتل  ب-  
رين واملُ�ستاأِجرين وغريها من الخت�سا�سات ذات العالقة بُعق�د  وتنظيم العالقة بني املُ�ؤجِّ

الإيجار، املن�س��س عليها يف الت�سريعات ال�سارية بالإمارة.
ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القان�ن. ج-  
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الّن�سر وال�ّسريان
املادة )11(

ُين�سر هذا القان�ن يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 4 �سبتمرب 2019 م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441 هـ
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قانون رقم )5( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

مركز اإرادة للعالج والتاأهيل يف دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القان�ن الحتادي رقم )9( ل�سنة 1976 يف �ساأن الأحداث اجلانحني واملُ�سّردين 
وتعديالته،

ادر بالقان�ن الحتادي رقم )3( ل�سنة 1987 وتعديالته، وعلى قان�ن الُعق�بات ال�سّ
ادر بالقان�ن الحتادي رقم )35( ل�سنة 1992 وتعديالته، وعلى قان�ن الإجراءات اجلزائّية ال�سّ

رات العقلّية  رة واملُ�ؤثِّ وعلى القان�ن الحتادي رقم )14( ل�سنة 1995 يف �ساأن ُمكافحة امل�اد املُخدِّ
وتعديالته،

وعلى املر�س�م بقان�ن احتادي رقم )4( ل�سنة 2016 ب�ساأن امل�س�ؤولّية الطّبية،
وعلى قان�ن �ُسرطة دبي ل�سنة 1966، ولئحته التنفيذّية رقم )1( ل�سنة 1984،

وعلى القان�ن رقم )5( ل�سنة 1995 باإن�ساء دائرة املالّية،
وعلى القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2015 ب�ساأن هيئة تنمية املُجتمع يف دبي،
ظام املايل حُلك�مة دبي، وعلى القان�ن رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النِّ

وعلى القان�ن رقم )5( ل�سنة 2016 باإن�ساء مركز اإرادة للعالج والتاأهيل،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطّية الق�سائّية يف ُحك�مة دبي،

لطة الق�سائّية يف اإمارة دبي، وعلى القان�ن رقم )13( ل�سنة 2016 ب�ساأن ال�سُّ
وعلى القان�ن رقم )14( ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم ال�قف والهبة يف اإمارة دبي،

حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�سنة 2018 ب�ساأن هيئة ال�سِّ
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإدارة امل�ارد الب�سرّية حُلك�مة دبي،

وعلى املر�س�م رقم )9( ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم جمع التربُّعات يف اإمارة دبي،
وعلى املر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة املجال�س واللجان التابعة حُلك�مة دبي،
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ُن�سدر القانون التايل:
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�سّمى هذا القان�ن »قانون مركز اإرادة للعالج والتاأهيل يف دبي رقم )5( ل�سنة 201٩«.

التعريفات
املادة )2(

تك�ن للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القان�ن، املعاين املُبّينة اإزاء ُكٍلّ منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: ُحك�مة دبي. احُلك�مة 
: املجل�س التنفيذي لالإمارة. املجل�س التنفيذي 

يابة العاّمة، بح�سب الأح�ال. ة اأو النِّ : املحكمة املُخت�سّ اجلهة الق�سائّية 
يابة العاّمة يف الإمارة. : النِّ يابة العاّمة  النِّ

: الّنائب العام لالإمارة. الّنائب العام 
: اأي جهة تابعة للُحك�مة، معنّية مُب�جب ت�سريعاتها باأ�سحاب الإرادة اأو املُ�دعني  ة  اجلهة املُخت�سّ

اأو باأي من اخلدمات املُقّدمة لهم.
: مركز اإرادة للعالج والتاأهيل يف دبي. املركز 

: جمل�س اإدارة املركز. املجل�س 
: رئي�س املجل�س. الرئي�س 

: املُدير التنفيذي للمركز. املُدير التنفيذي 
امل�اد  بع�س  تفاُعل  نتيجة  تن�ساأ  التي  الذهنّية  اأو  النف�سّية  اأو  الُع�س�ّية  احلالة   : الإدمان 
رات العقلّية  رة اأو املُ�ؤثِّ الكيميائّية مع ج�سم الإن�سان، ب�سبب تعاطيه امل�اد املُخدِّ
رر بحالته اجل�سدّية والنف�سّية، وجتعله  اأو الُكح�لّية، التي تت�سّبب باإحلاق ال�سّ
غري قادر على ال�ستغناء عنها، ويرغب باحُل�س�ل عليها باأي و�سيلة، حتى ول� 

كانت غري م�سروعة.
: ُكل مادة طبيعّية اأو تركيبّية، من امل�اد املُحّددة مُب�جب القان�ن الحتادي رقم  رة  امل�اد املُخدِّ
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)14( ل�سنة 1995 املُ�سار اإليه والقرارات ال�سادرة مُب�جبه.
اأو  للعالج  باملركز  اإحلاقه  ويتم  الإدمان،  من  ُيعاين  الذي  الطبيعي  ال�سخ�س   : �ساحب الإرادة 
�ابط والإجراءات املُحّددة يف هذا القان�ن والقرارات  اإعادة التاأهيل وفقًا لل�سّ
اأو  اأو زوجه  له قان�نًا  اأو طلب من ُيثِّ ال�سادرة مب�جبه، وذلك بناًء على طلبه 

اأحد اأقاربه حتى الّدرجة الثانية اأو جهة عمله.
: ال�سخ�س الطبيعي الذي ُيعاين من الإدمان، ويتم اإيداُعه باملركز من قبل اجلهة  املُ�دع 
�ابط والإجراءات املُحّددة يف هذا  الق�سائّية للعالج اأو اإعادة التاأهيل وفقًا لل�سّ

القان�ن.

نطاق التطبيق
املادة )٣(

ُتطّبق اأحكام هذا القان�ن على »مركز اإرادة للعالج والتاأهيل« املُن�ساأ مُب�جب القان�ن رقم )5( 
ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه، باعتباره ُم�ؤ�ّس�سة عاّمة، تتمتع بال�سخ�سّية العتبارّية، والأهلّية القان�نّية 

فات التي تكفل حتقيق اأهدافه، وُيلحق باملجل�س التنفيذي. الالزمة ملُبا�سرة الأعمال والت�سرُّ

مقر املركز
املادة )4(

يك�ن املقر الرئي�س للمركز يف الإمارة.

اأهداف املركز
املادة )5(

يهدف املركز اإلى ما يلي:
ت�فري العالج واإعادة التاأهيل من الإدمان.    .1

ت�سجيع الأ�سخا�س الذين ُيعان�ن من الإدمان للعالج واإعادة التاأهيل يف املركز.   .2
�ر الإدمان وخطر ال�ق�ع فيه. املُ�ساركة يف وقاية اأفراد املُجتمع من كاّفة �سُ   .3

ت�عية واإر�ساد اأفراد املُجتمع مبخاطر الإدمان.   .4
املُ�ساركة يف عملّية الدمج الجتماعي لأ�سحاب الإرادة واملُ�َدعني املُتعافني من الإدمان.   .5

املُ�ساهمة يف دعم اأُ�سر اأ�سحاب الإرادة واملُ�َدعني، وت�سجيعهم، وزيادة ال�عي لديهم ب�سرورة    .6
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عالج واإعادة تاأهيل ذويهم من الإدمان.

اخت�سا�سات املركز
املادة )٦(

يك�ن للمركز يف �سبيل حتقيق اأهدافه، املهام وال�سالحّيات التالية:
التاأهيل من  واإعادة  بالعالج  ة  ال�سرتاتيجّية اخلا�سّ يا�سات واخلطط  ال�سِّ املُ�ساركة يف و�سع    .1

ة. حة يف الإمارة واجلهة املُخت�سّ الإدمان يف الإمارة، بالتن�سيق مع هيئة ال�سِّ
�سة يف ُكل ما يتعلق مُبكافحة الإدمان والعالج واإعادة التاأهيل  اإعداد وتط�ير الربامج املُتخ�سِّ   .2

منه، وفقًا لأف�سل املُمار�سات العاملّية املُطّبقة يف هذا ال�ساأن.
تقدمي خدمات العالج واإعادة التاأهيل من الإدمان لأ�سحاب الإرادة واملُ�دعني، �س�اًء البالغني    .3
�ابط املُعتمدة مُب�جب  �سد اأو القا�سرين، وفقًا لالإمكانّيات املُتاحة لدى املركز وال�سّ �سن الرُّ
يا�سات  هذا القان�ن والقرارات ال�سادرة مُبقت�ساه، ومبا يت�افق مع الت�سريعات ال�سارية وال�سِّ

املُعتمدة يف الإمارة.
ّحية واآمنة وُمالِئمة لأ�سحاب الإرادة واملُ�َدعني. ت�فري بيئة �سِ   .4

دمج اأ�سحاب الإرادة واملُ�َدعني املُتعافني من الإدمان يف املُجتمع، من خالل الربامج املُتكاملة    .5
ة.  مها املركز بالتن�سيق مع اجلهة املُخت�سّ عاية والتدريب والتمكني التي ُينظِّ للرِّ

املركز،  عمل  جمال  يف  ة  املُخت�سّ والدولّية  والإقليمّية  املحلية  اجلهات  مع  ال�ّسراكات  عقد    .6
والتن�سيق معها يف ُكل ما يتعلق بتحقيق اأهداف املركز.

�سة يف جمال ال�قاية والعالج واإعادة التاأهيل من الإدمان،  اإعداد وتاأهيل ك�ادر وطنّية ُمتخ�سِّ   .7
ة وغريها من اجلهات ذات العالقة داخل الدولة  والتن�سيق يف هذا ال�ساأن مع اجلهة املُخت�سّ

وخارجها.
�سة يف جمال ال�قاية والعالج واإعادة التاأهيل من الإدمان،  را�سات والُبح�ث املُتخ�سِّ اإعداد الدِّ   .8

وال�ستفادة من نتائجها وُمرجاِتها يف حتقيق اأهداف املركز.
تنظيم الّندوات وامل�ؤترات والّدورات والربامج التدريبّية وور�س العمل املُتعلِّقة بعمل املركز،    .9

واإ�سدار املطب�عات واملن�س�رات التي ُت�سِهم يف حتقيق اأهدافه.
ا�سترياد الأدوية والأجهزة واملُِعّدات الالزمة للعالج واإعادة التاأهيل من الإدمان بعد احل�س�ل    .10

ة، وحفظها يف الأماكن املُنا�ِسبة. على املُ�افقات والت�ساريح الالزمة من اجلهة املُخت�سّ
ة باملُ�َدعني. �ؤون اخلا�سّ التن�سيق مع اجلهة الق�سائّية يف جميع ال�سُّ   .11
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جمع التربُّعات ل�سالح املركز، وفقًا للت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.   .12
اأي مهام اأو �سالحّيات اأخرى تك�ن لزمة لتحقيق اأهداف املركز.   .13

الهيكل التنظيمي للمركز
املادة )7(

يتاألف املركز من املُ�ست�يات التنظيمّية التالية:
جمل�س الإدارة.   .1

اجلهاز التنفيذي.   .2

ت�سكيل املجل�ص
املادة )8(

يك�ن للمركز جمل�س اإدارة، يتاألف من رئي�س ونائب للرئي�س، وعدد من الأع�ساء من ذوي اخلربة 
�سن�ات  ثالث  ملُّدة )3(  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  من  بقرار  تعيينهم  يتم  والخت�سا�س،  والكفاءة 

قابلة للتجديد.

اخت�سا�سات املجل�ص
املادة )٩(

لطة الُعليا التي ُت�سِرف على املركز، وعلى حتقيقه لأهدافه وت�سيري �ُس�ؤونه، ويك�ن  ُيعترب املجل�س ال�سُّ
للمجل�س على وجه اخُل�س��س املهام وال�سالحّيات التالية:

يا�سة العاّمة للمركز، وخططه ال�سرتاتيجّية والتط�يرّية والت�سغيلّية، والإ�سراف  اعتماد ال�سِّ   .1
على تنفيذها.

ة باملركز. اعتماد امل�ساريع والربامج واملُبادرات اخلا�سّ   .2
ة يف  لطة املُخت�سّ اإقرار م�سروع املُ�ازنة ال�سن�ّية واحل�ساب اخلتامي للمركز، ورفعهما اإلى ال�سُّ   .3

الإمارة لعتمادهما.
يف  ة  املُخت�سّ لطة  ال�سُّ مع  ال�ساأن  هذا  يف  والتن�سيق  بالإدمان،  املُتعلِّقة  الت�سريعات  اقرتاح    .4

الإمارة.
اإقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه اإلى املجل�س التنفيذي لعتماده.   .5

اعتماد الل�ائح والأنظمة والقرارات املُتعلِّقة بتنظيم عمل املركز يف الّن�احي الإدارّية واملالّية    .6
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والفّنية.
ها واخت�سا�ساِتها واآلّية عملها. ت�سكيل اللجان وفرق العمل الدائمة واملُ�ؤّقتة، وحتديد مهامِّ   .7

لأداء  الدوري  التقييم  تقارير  ونتائج  املركز،  واأن�سطة  باأعمال  ال�ّسن�ي اخلا�س  التقرير  رفع    .8
املجل�س واللجان وفرق العمل املُ�سّكلة من قبله اإلى املجل�س التنفيذي.

تقييم وُمتابعة اأداء اجلهاز التنفيذي للمركز.   .9
درا�سة التقارير املُتعلِّقة ب�سري العمل يف املركز، واتخاذ القرارات املُنا�ِسبة ب�ساأنها.   .10

�سة لها،  ة بجمع التربُّعات ل�سالح املركز و�سرفها لالأغرا�س املُخ�سّ �ابط اخلا�سّ و�سع ال�سّ   .11
مبا يّتفق مع الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.

ال�ستعانة مبن يراه ُمنا�ِسبًا من ذوي اخلربة والخت�سا�س ملُعاونته يف القيام باملهام املن�طة    .12
باملركز.

من  بها  تكليُفه  يتم  اأو  املركز،  اأهداف  لتحقيق  لزمة  تك�ن  اأخرى  �سالحّيات  اأو  مهام  اأي    .13
املجل�س التنفيذي.

النِّظام الداخلي للمجل�ص
املادة )10(

على  مُب�جبه  ال�سادرة  والقرارات  اإليه  املُ�سار   2015 ل�سنة   )28( رقم  املر�س�م  اأحكام  ق  ُتطبَّ
اجتماعات املجل�س واآلّية اتخاذ قراراته، وواجبات رئي�سه واأع�سائه، وكاّفة امل�سائل املُتعلِّقة بتنظيم 

اأعماله.

اجلهاز التنفيذي للمركز
املادة )11(

يتكّ�ن اجلهاز التنفيذي للمركز من املُدير التنفيذي، وعدد من املُ�ّظفني الفّنيني والإداريني. اأ-  
الّدعم  وتقدمي  للمركز،  الت�شغيلّية  بالأعمال  القيام  ُمِهّمة  للمركز  التنفيذي  باجلهاز  ُتناط  ب-  

الإداري والفّني للمجل�س.
ت�سري على ُم�ّظفي اجلهاز التنفيذي للمركز اأحكام القان�ن رقم )8( ل�سنة 2018 املُ�سار اإليه  ج-  

والقرارات ال�سادرة مُب�جبه.
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تعيني املُدير التنفيذي
املادة )12(

ُيعنّي املُدير التنفيذي بقرار ُي�سِدره رئي�س املجل�س التنفيذي. اأ-  
يك�ن املُدير التنفيذي م�س�ؤوًل ُمبا�سرًة اأمام املجل�س عن تنفيذ املهام املُن�طة به مب�جب هذا  ب-  
القان�ن والقرارات ال�سادرة مُبقت�ساه والت�سريعات ال�سارية يف الإمارة، وما يتم تكليُفه به من 

املجل�س.

اخت�سا�سات املُدير التنفيذي
املادة )1٣(

يت�لى املُدير التنفيذي املهام وال�سالحّيات التالية:
يا�سة العاّمة واخلطط ال�سرتاتيجّية والتط�يرّية والت�سغيلّية للمركز، ورفعها اإلى  اقرتاح ال�سِّ   .1

املجل�س لعتمادها.
يا�سة العامة املُعتمدة للمركز والقرارات والت��سيات ال�سادرة عن املجل�س. ُمتابعة تنفيذ ال�سِّ   .2

اإعداد م�سروع املُ�ازنة ال�سن�ّية للمركز وح�سابه اخلتامي، ورفعهما اإلى املجل�س لإقرارهما.   .3
ة باملركز، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها. اإعداد امل�ساريع والربامج واملُبادرات اخلا�سّ   .4

اإعداد الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه اإلى املجل�س لإقراره.   .5
اإعداد الل�ائح والأنظمة والقرارات املُتعلِّقة بتنظيم عمل املركز يف الّن�احي الإدارّية واملالّية    .6

والفّنية، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها.
الإ�سراف الي�مي على ُم�ّظفي املركز وعلى الأعمال والأن�سطة واخلدمات التي يق�م�ن بها.   .7

رفع تقارير دورّية عن اأداء املركز للمجل�س، لتخاذ القرارات املُنا�ِسبة ب�ساأنها.   .8
اإلى  ورفعها  منها،  الإعفاء  و�س�ابط  املركز،  مها  ُيقدِّ التي  للخدمات  املالّية  البدلت  اقرتاح    .9

املجل�س ليّتخذ ما يراه ُمنا�ِسبًا ب�ساأنها.
يك�ن  التي  التفاُهم  وُمذّكرات  والتفاقّيات  العق�د  على  والت�قيع  الغري،  اأمام  املركز  تثيل    .10

املركز طرفًا فيها، وفقًا لل�سالحّيات املمن�حة له من املجل�س يف هذا ال�ساأن.
اأي مهام اأو �سالحّيات اأخرى يتم تكليُفه بها من املجل�س.   .11

املُ�ستفيدون من خدمات املركز
املادة )14(

من  واملُ�َدعني  الإرادة  لأ�سحاب  الإدمان  من  التاأهيل  واإعادة  العالج  خدمات  املركز  م  ُيقدِّ اأ-  
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يا�سات والل�ائح  ُم�اطني الدولة، وفقًا لأحكام هذا القان�ن والقرارات ال�سادرة مُب�جبه، وال�سِّ
والأنظمة املُعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ساأن. 

الدولة،  ُم�اطني  لغري  الإدمان  من  التاأهيل  واإعادة  العالج  خدمات  تقدمي  للمركز  يج�ز  ب-  
روط والإجراءات التي يعتمدها املجل�س يف هذا ال�شاأن، ولقاء البدلت املالّية التي  وفقًا لل�شُّ

دها. ُيحدِّ

الإحلاق والإيداع باملركز والإخراج منه
املادة )15(

لدى  املُعتمدة  �ابط  لل�سّ وفقًا  التاأهيل  اإعادة  اأو  للعالج  باملركز  الإرادة  �ساحب  اإحلاق  يتم  اأ-  
بط الق�سائي  اأو جهة ال�سّ اأو مُب�افقة املركز  املركز يف هذا ال�ساأن، مُب�افقة النيابة العامة، 

يابة العاّمة يف هاتني احلالتني. ة على طلب الإحلاق، على اأن يتم اإخطار النِّ املُخت�سّ
يتم اإيداع املُدِمن للعالج اأو اإعادة التاأهيل يف املركز مُب�جب: ب-  

ة. ُحكم اأو قرار �سادر عن املحكمة املُخت�سّ   .1
يابة  ة اأو رئي�س النِّ بط الق�سائي املُخت�سّ قرار من الّنائب العام بناًء على طلب جهة ال�سّ   .2

املُخت�س.
يجب األ تزيد ُمّدة اللتحاق اأو الإيداع باملركز للعالج اأو اإعادة التاأهيل على �سنتني. ج-  

يتم اإخراج �ساحب الإرادة اأو املُ�دع من املركز يف اأي من احلالت التالية: د-  
�سبة للُم�دع وذلك يف اأي من  يابة العاّمة بالنِّ ة بعد اأخذ راأي النِّ باأمر من املحكمة املُخت�سّ   .1

احلالتني التاليتني:
حية ت�سمح باإخراجه. ة من تقرير املركز اأن حالته ال�سِّ اإذا تبنّي للمحكمة املُخت�سّ اأ-  

اإذا طلب املُ�َدع اخُلروج وح�سل على ُم�افقة املركز على ذلك. ب-  
�سبة للُم�َدع اأو �ساحب الإرادة الذي يتم اإحلاقه اأو اإيداعه  يابة العاّمة بالنِّ باأمر من النِّ   .2

ة. بط الق�سائي املُخت�سّ باملركز من خاللها اأو من خالل جهة ال�سّ
بقرار من املركز بالن�سبة ل�ساحب الإرادة الذي يلتحق باملركز.   .3

اإقامة الدعوى اجلزائّية
املادة )1٦(

اإحلاقه  طلب  على  املُ�افقة  تتم  مرة  ُكل  يف  الإرادة  �ساحب  بحق  اجلزائّية  الدع�ى  ُتقام  ل  اأ-  
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رة، اأو عدم  باملركز، وذلك فيما عدا احلالة التي يرُف�س فيها ت�سليم ما يحرزه من امل�اد املُخدِّ
التزامه بربنامج اأو خطة العالج املُقّررة له باملركز.

الإجراءات  لتخاذ  العاّمة  يابة  النِّ اأو  ة  املُخت�سّ الق�سائي  بط  ال�سّ جهة  اإخطار  املركز  على  ب-  
الق�سائّية الالزمة بحق �ساحب الإرادة اأو املُ�َدع يف حال عدم التزام اأي ِمنُهما بخطة العالج 
اإعادة  اأو  رة بح�زة اأي ِمنُهما خالل ُمّدة العالج  اأو �سبط امل�اد املُخدِّ املُقّررة لُهما باملركز، 

التاأهيل.

ُحقوق �ساحب الإرادة واملُوَدع
املادة )17(

مع عدم الإخالل بالُقي�د املفرو�سة على املُ�َدع قان�نًا اأو املفرو�سة مُب�جب قرار اجلهة الق�سائّية، 
يتمّتع ُكل من �ساحب الإرادة واملُ�َدع باحُلق�ق التالية:

عاية الطّبية والنف�سّية الالزمة لإتام العالج واإعادة التاأهيل من الإدمان بحرفّية  تلّقي الرِّ   .1
واحرتام.

ت�فري بيئة �سّحية وُمالِئمة خالل فرتة العالج واإعادة التاأهيل من الإدمان.   .2
مها املركز بح�سب  ال�سرتاك يف الربامج التدريبّية والّدورات والفعالّيات والأن�سطة التي ُينظِّ   .3

يا�سات املُعتمدة لديه يف هذا ال�ساأن.  الأنظمة وال�سِّ
ت�فري اخُل�س��سّية املاُلِئمة له، وفقًا ملا ه� ُمعتمد لدى املركز يف هذا ال�ساأن.   .4

الأفراد  من  وغريهم  اأ�سرته  اأفراد  مع  ل  بالت�ا�سُ له  وال�ّسماح  به  ة  اخلا�سّ �ؤون  ال�سُّ ُمتابعة    .5
�ابط املُعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ساأن. بال��سائل املُتاحة، ووفقًا لل�سّ

بقائه يف  ُمّدة  اأ�سرته ط�ل  اأفراد  وعلى  عليه  املفرو�سة  وال�اجبات  له  املُقّررة  احُلق�ق  بيان    .6
املركز.

اإطالعه على الأنظمة املُّتبعة يف املركز وُطُرق العالج واإعادة التاأهيل من الإدمان واخليارات    .7
املُتاحة يف هذا ال�ساأن.

التزامات �ساحب الإرادة واملُوَدع
املادة )18(

يلتزم �ساحب الإرادة واملُ�َدع مبا يلي:
برنامج العالج واإعادة التاأهيل املُعتمد له من املركز.   .1
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رة اإن وِجدت. ت�سليم ما بح�زته من امل�اد املُخدِّ   .2
�ابط املُعتمدة لدى املركز  عدم اخُلروج من املركز اإل يف احلالت املُ�سّرح له بها، ووفقًا لل�سّ   .3

يف هذا ال�ساأن.
ر فيها املركز ذلك  عدم الختالط بغريه من اأ�شحاب الإرادة اأو املُوَدعني يف الأحوال التي ُيقرِّ   .4

بناًء على طلب الكادر الطّبي املُ�سِرف.
عدم حتري�س اأو ُم�ساعدة اأقرانه من اأ�سحاب الإرادة اأو املُ�َدعني على اخُلروج من املركز.   .5

عدم الإف�ساح عن اأي معل�مات اأو بيانات تتعلق باملركز اأو باأ�سحاب الإرادة اأو املُ�َدعني.   .6
التعاون مع ُم�ّظفي املركز وعدم عرقلة عملهم.   .7

املُحافظة على ُمتلكات املركز.   .8
الل�ائح والتعليمات املعم�ل بها داخل املركز.   .9

الُقي�د املفرو�سة عليه قان�نًا اأو مُب�جب القرارات ال�سادرة عن اجلهة الق�سائّية.   .10
دها املجل�س مب�جب القرارات ال�سادرة عنه يف هذا ال�ساأن. اأي التزامات اأخرى ُيحدِّ   .11

�سّرية املعلومات
املادة )1٩(

ة باأ�سحاب الإرادة واملُ�َدعني �ِسّرية، ول يج�ز لأي من اأع�ساء  ُتعترب كاّفة املعل�مات والبيانات اخلا�سّ
اأو الك�سف  اأو اأي �سخ�س اآخر له عالقة باملركز اإطالع الغري عليها  اأو العاملني يف املركز  املجل�س 
يابة العاّمة، اأو  عنها اأو ا�ستخدامها اإل مُب�افقة كتابّية من �ساحب الإرادة اأو املُ�َدع، اأو باأمر من النِّ
ة برعايتهم  ة، اأو بناًء على طلب اأي جهة حك�مّية ُمت�سّ بُحكم اأو قرار �سادر عن املحكمة املُخت�سّ

بعد ُخروجهم من املركز.

البدلت املالّية
املادة )20(

قرار  الإعفاء منها، مُب�جب  املركز، و�س�ابط  مها  ُيقدِّ التي  للخدمات  املالّية  البدلت  قيمة  ُتعتمد 
ي�سُدر يف هذا ال�ساأن عن املجل�س بعد احُل�س�ل على ُم�افقة دائرة املالّية.

اجلزاءات والتدابري
املادة )21(

اأو من ُيفّ��سه، يف حال ُمالفة �ساحب الإرادة لأي من اللتزامات  يك�ن للُمدير التنفيذي  اأ-  
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اجلزاءات  من  اأي  اتخاذ  مُب�جبه،  ال�سادرة  والقرارات  القان�ن  هذا  يف  عليها  املن�س��س 
والتدابري التالية:

الإنذار اخلّطي.   .1
احلرمان من بع�س المتيازات املُت�ّفرة لدى املركز.   .2

�س لدى املركز. العزل يف مكان ُم�سّ   .3
ومِبا ل  ال�ساأن،  ال�سادرة عنه يف هذا  القرارات  املجل�س مُب�جب  ره  ُيقرِّ اآخر  اأي جزاء    .4

يتعار�س واأحكام هذا القان�ن والت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.
املُ�َدع  بحق  اتخاذها  يج�ز  التي  والتدابري  ب�ساأن اجلزاءات  العاّمة  يابة  النِّ مع  التن�سيق  يتم  ب-  
الذي يرتكب اأي ُمالفة لأحكام هذا القان�ن والقرارات ال�سادرة مُب�جبه اأو لأي من تعليمات 

وقرارات اجلهة الق�سائّية.

ال�سبطّية الق�سائّية
املادة )22(

تك�ن ملُ�ّظفي املركز الذين ي�سُدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س، �سفة ال�سبطّية الق�سائّية يف اإثبات 
لهم يف  ويك�ن  مُب�جبه،  ال�سادرة  والقرارات  القان�ن  لأحكام هذا  باملُخالفة  ُترتكب  التي  الأفعال 

رطة عند القت�ساء. بط الالزمة، وال�ستعانة باأفراد ال�سُّ �سبيل ذلك حترير حما�سر ال�سّ

التظلُّم
املادة )2٣(

لُكل ذي م�سلحة التظلُّم خّطيًا اإلى الرئي�س من القرارات اأو الإجراءات اأو التدابري املُّتخذة بحّقه 
تاريخ  من  ي�مًا  ثالثني   )30( خالل  مُبقت�ساه،  ال�سادرة  والقرارات  القان�ن  هذا  اأحكام  مُب�جب 
اإخطاره بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل )30( ثالثني 
لها الرئي�س لهذه الغاية، ويك�ن القرار ال�سادر ب�ساأن هذا  ي�مًا من تاريخ تقديه من قبل جلنة ُي�سكِّ

التظلُّم نهائيًا.

التعاون مع املركز
املادة )24(

ة التعاون التام مع املركز وتقدمي الّدعم  على كاّفة اجلهات احلك�مّية يف الإمارة واجلهات املُخت�سّ
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القان�ن  هذا  مُب�جب  به  املن�طة  بالخت�سا�سات  والقيام  اأهدافه  حتقيق  من  لتمكينه  له،  الالزم 
والقرارات ال�سادرة مُبقت�ساه.

املوارد املالّية للمركز
املادة )25(

ا يلي: تتكّ�ن امل�ارد املالّية للمركز ِمّ
�س للمركز يف املُ�ازنة العاّمة للُحك�مة. الّدعم ال�ّسن�ي املُخ�سّ   .1

مها املركز. البدلت املالّية للخدمات التي ُيقدِّ   .2
امِلَنح والِهبات والتربُّعات وال��سايا والأوقاف التي ُي�افق عليها املجل�س.   .3

اأي م�ارد اأخرى يعتمدها املجل�س التنفيذي.   .4

ح�سابات املركز و�سنته املالّية
املادة )2٦(

ُيطّبق املركز يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته اأ�س�ل ومبادئ املُحا�سبة احُلك�مّية. اأ-  
تبداأ ال�ّسنة املالّية للمركز يف الي�م الأول من �سهر يناير وتنتهي يف الي�م احلادي والثالثني من  ب-  

�سهر دي�سمرب من ُكل �سنة.

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )27(

ُي�سِدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن بعد املُ�افقة عليها من املجل�س.

احُللول والإلغاءات
املادة )28(

يحل هذا القان�ن حمل القان�ن رقم )5( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه. اأ-  
ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القان�ن. ب-  

ي�ستمر العمل بالقرارات والل�ائح ال�سادرة تنفيذًا للقان�ن رقم )5( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه،  ج-  
دور القرارات والل�ائح  اإلى املدى الذي ل تتعار�س فيه واأحكام هذا القان�ن، وذلك اإلى حني �سُ

التي حتل حمّلها.
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الّن�سر وال�ّسريان
املادة )2٩(

ُين�سر هذا القان�ن يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 4 �سبتمرب 2019 م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441 هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )18( ل�سنة 201٩
بتعيني وا�ستبدال

ر ُع�سو يف جمل�ص اإدارة ُموؤ�ّس�سة الأوقاف و�ُسوؤون الُق�سّ
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 باإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
ر، وعلى القان�ن رقم )9( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإن�ساء ُم�ؤ�ّس�سة الأوقاف و�ُس�ؤون الُق�سّ

ال�قف  ل�ست�سارات  العاملي  را�سد  بن  مركز حمّمد  باإن�ساء   2017 ل�سنة   )17( رقم  القان�ن  وعلى 
والهبة،

وعلى القان�ن رقم )11( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإحلاق مركز حمّمد بن را�سد العاملي ل�ست�سارات ال�قف 
ر، والهبة مُب�ؤ�ّس�سة الأوقاف و�ُس�ؤون الُق�سّ

وعلى املر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة املجال�س واللجان التابعة حُلك�مة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )3( ل�سنة 2018 بت�سكيل جمل�س اإدارة ُم�ؤ�ّس�سة الأوقاف و�ُس�ؤون 

ر،  الُق�سّ

قررنا ما يلي:
التعيني وال�ستبدال

املادة )1(
ال�سّيد/ عبداهلل �سعيد باليوحة، ُع�س�ًا يف جمل�س اإدارة ُم�ؤ�ّس�سة الأوقاف و�ُس�ؤون  ُيعنّي  اأ-  
اإليه، بدًل من  ر املُ�سّكل مُب�جب قرار املجل�س التنفيذي رقم )3( ل�سنة 2018 املُ�سار  الُق�سّ

اأمني عام مركز حممد بن را�سد العاملي ل�ست�سارات ال�قف والهبة. 
تك�ن ُمّدة ُع�س�ّية الُع�س� اجلديد للُمّدة املُتبّقية للُع�س�ّية يف جمل�س اإدارة ُم�ؤ�ّس�سة الأوقاف  ب-  

ر، املُحّددة مُب�جب قرار املجل�س التنفيذي رقم )3( ل�سنة 2018 املُ�سار اإليه.  و�ُس�ؤون الُق�سّ
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سُ
                                                                    

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2019 م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 ذو احلجة 1440 هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٩( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

تعيني وا�ستبدال ُع�سو يف جمل�ص دبي لل�ّسباب
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة املجال�س واللجان التابعة حُلك�مة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )57( ل�سنة 2016 باإن�ساء جمل�س دبي لل�ّسباب وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�سنة 2019 بت�سكيل جمل�س دبي لل�ّسباب،

قررنا ما يلي:
التعيني وال�ستبدال

املادة )1( 
ُتعنّي ال�سّيدة/ حمدة �سيف باجلافلة، ُع�س�ًا يف جمل�س دبي لل�ّسباب، املُ�سّكل مُب�جب قرار  اأ-  
املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�سنة 2019 املُ�سار اإليه، بدًل من ال�سّيدة/ �سارة عبدالرحمن 

الأن�ساري. 
تك�ن ُمّدة ُع�س�ّية الُع�س� اجلديد للُمّدة املُتبّقية للُع�س�ّية يف جمل�س دبي لل�ّسباب، املُحّددة  ب-  

مُب�جب قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�سنة 2019 املُ�سار اإليه. 
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 9 ي�لي� 2019، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2019 م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 ذو احلجة 1440 هـ

Issue 459 Pages.indd   27 9/15/19   12:33 PM



العدد )45٩( - ال�سنة )5٣( - 18 حمرم  1441هـ - املوافق 17 �سبتمرب  201٩م 28 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار املجل�ص التنفيذي رقم )22( ل�سنة 201٩
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة مركز »اإرادة« للعالج والتاأهيل يف دبي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )5( ل�سنة 2019 ب�ساأن مركز اإرادة للعالج والتاأهيل يف دبي، وُي�سار اإليه فيما 

بعد ِبـ »املركز«،
وعلى املر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة املجال�س واللجان التابعة حُلك�مة دبي،

قررنا ما يلي: 
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�س اإدارة املركز، برئا�سة ال�سّيد/ حممد عبداهلل حممد فلكناز، وُع�س�ّية ُكل من: اأ-  

نائبًا للرئي�س  رات يف �ُسرطة دبي   ُمدير الإدارة العاّمة ملُكافحة املُخدِّ   .1
ع�س�ًا  حة يف دبي  املُدير التنفيذي ملُ�ست�سفى را�ســد بهيئة ال�سِّ   .2
ع�س�ًا  ال�سّيد/ عبداهلل ظاعــن عبيـد           .3
ع�س�ًا ال�سّيدة/ �سمرية حممد الرّي�س           .4
ع�س�ًا ال�سّيدة/ علياء حمــد املــري           .5
ع�س�ًا ُمثِّل عن هيئة تنمية املُجتمع يف دبي            .6
ع�س�ًا يابــة العاّمــة لإمارة دبي         ُمثِّل عن النِّ   .7
ع�س�ًا  املُدير التنفيذي للمركز    .8

وذلك ملُّدة )3( ثالث �سن�ات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�س�ّية اأع�ساء جمل�س اإدارة املركز املذك�رين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�سكيل املجل�س، فاإّنه ي�ستمر يف هذه احلالة اأع�ساء جمل�س اإدارة املركز يف اأداء 
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هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ساء ُجُدد بدًل عنهم. مهامِّ

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 4 �سبتمرب 2019 م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441 هـ
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قرار رقم )1( ل�سنة 201٩
بت�سكيل جمل�ص اأمناء

جائزة حمدان بن حمّمد بن را�سد اآل مكتوم الدولّية للت�سوير ال�سوئي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    راعي اجلائزة

بعد الطالع على القان�ن رقم )1( ل�سنة 2019 باإن�ساء جائزة حمدان بن حمّمد بن را�سد اآل مكت�م 
الدولّية للت�س�ير ال�س�ئي، وُي�سار اإليها فيما بعد ِبـ »اجلائزة«،

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�س اأمناء اجلائزة، برئا�سة معايل/ عبدالرحمن بن حممد الع�ي�س، وُع�س�ّية ُكل  اأ-  

من:
نائبًا للرئي�س ال�سّيدة/ هالــــة يــ��ســـــف بــــدري    .1

ع�س�ًا ال�سّيد/ علي خليفة بن ثالث احلمريي    .2
ع�س�ًا ال�سّيد/ ماجــد عبدالرحمــن الب�ستـكي    .3
ع�س�ًا ال�سّيد/ مطــر حممــد لحـج الفال�سي    .4

وذلك ملُّدة )4( اأربع �سن�ات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�س�ّية اأع�ساء جمل�س اأمناء اجلائزة املذك�رين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�سكيل املجل�س، فاإّنه ي�ستمر يف هذه احلالة اأع�ساء جمل�س اأمناء اجلائزة يف 

هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ساء ُجُدد بدًل عنهم. اأداء مهامِّ
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سُ

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي - راعي اجلائزة

�سدر يف دبي بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2019 م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 ذو احلجة 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )1( ل�سنة 201٩
ب�ساأن 

منح بع�ص موظفي �سلطة دبي للتطوير �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام

بعد الطالع على القان�ن رقم )15( ل�سنة 2014 ب�ساأن �سلطة دبي للتط�ير، وُي�سار اإليها فيما بعد 
بـ »ال�سلطة«،

وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

للمجمعات  دبي  �ُسلطة  لدى  املُ�سميات  بع�س  تعديل  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )10( رقم  القان�ن  وعلى 
الإبداعية،

وعلى املر�س�م رقم )30( ل�سنة 2017 ب�ساأن تطبيق ت�سريعات التخطيط والبناء اخلا�سة ب�سلطة 
دبي للتط�ير على بع�س الأرا�سي يف اإمارة دبي،

وعلى الت�سريعات التخطيطية والبنائية املعم�ل بها لدى املناطق اخلا�سعة ل�سلطة دبي للتط�ير يف 
اإمارة دبي،

داخل  بها  املعم�ل  والأعمال  والأن�سطة  التجارية  وامل�ؤ�س�سات  لل�سركات  املنظمة  الت�سريعات  وعلى 
املجمعات اخلا�سعة ل�سلطة دبي للتط�ير يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح م�ظف� ال�سلطة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار،  اأ-  
الت�سريعات  لأحكام  باملخالفة  ترتكب  التي  الأفعال  اإثبات  يف  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة 

التخطيطية والبنائية املعم�ل بها لدى ال�سلطة.
الق�سائية يف  ال�سبطية  �سفة  المتثال،  اإدارة   مدير  �سعيد طالب اجلناحي،  ال�سيد/  ُينح  ب-  
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وامل�ؤ�س�سات  لل�سركات  املنظمة  الت�سريعات  لأحكام  باملخالفة  ترتكب  التي  الأفعال  اإثبات 
التجارية والأن�سطة والأعمال املعم�ل بها لدى ال�سلطة.

ُي�سار اإلى الت�سريعات املُ�سار اإليها يف الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة اأينما وردت يف هذا  ج-  
القرار، بـ »الت�سريعات«.

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مب�جب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مبا يلي:

اأحكام الت�سريعات والقرارات ال�سادرة مب�جبها، ومراعاة الإجراءات املن�س��س عليها فيها    .1
عند قيامهم مبهامهم.

التحقق من التزام الأ�سخا�س املخاطبني بالت�سريعات، بال�اجبات التي تفر�سها عليهم هذه    .2
الت�سريعات والقرارات ال�سادرة مب�جبها، وعدم مالفتهم لأحكامها.

بها، وفقًا لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3
املرعّية يف هذا ال�ساأن.

وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .4
لالإجراءات املعتمدة لدى ال�سلطة يف هذا ال�ساأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5
حترير حم�سر �سبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6

التحلي بالنزاهة، والأمانة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7
اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8

عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�سائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار، مار�سة 
ال�سالحيات التالية:

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
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ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2
�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3

اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخ�ل الأماكن املُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .4
املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى نائب مدير عام ال�سلطة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك:
اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي امل�سم�لني باأحكام املادة )1( من هذا    .1

القرار.
اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2

القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )5(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

عبداهلل اأحمد احلباي
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 26 اأغ�سط�س 2019 م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــق 25 ذو احلجة 1440 هـ

Issue 459 Pages.indd   34 9/15/19   12:33 PM



العدد )45٩( - ال�سنة )5٣( - 18 حمرم  1441هـ - املوافق 17 �سبتمرب  201٩م ٣5 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

جدول 
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

امل�سمى الوظيفي ا�سم املوظف

رئي�س ق�سم - الديك�ر والكهروميكانيك

�سابط - رقابة املناطق

�سابط - رقابة املناطق

مدير - التفتي�س الإن�سائي

م�ساعد مهند�س - كهروميكانيك

مدير - الرتاخي�س الهند�سية

مهند�س - كهروميكانيك

�سابط - رقابة املباين

رئي�س فريق - رقابة املباين

اخ�سائي -  امل�ساحة

�سابط - رقابة املباين

مهند�س - كهروميكانيك

اأحمد ت�فيق حممد

ابراهيم عبدالفتاح خ�اجه

خالد م�سطفى اخلطيب

خالد م�سطفى ح�س�ن

رو�سان د �سيلفا ماتيا�س

�سهيل عبدالرزاق ارجمند

�س�ري�س �س�ندار م�روغي�سان

علي �سالح الدين علي

حممد ح�سن عبداهلل

حممد خليل حممد

معاذ احلاوي

نبيل جهاد عثمان
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قرار اإداري رقم )2( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية املمنوحة لبع�ص موظفي �سلطة دبي 
للتطوير

__________

املدير العام

بعد الطالع على القان�ن رقم )15( ل�سنة 2014 ب�ساأن �سلطة دبي للتط�ير وتعديالته، وُي�سار اإليها 
فيما بعد بـ »ال�سلطة«،

وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

للمجمعات  دبي  �ُسلطة  لدى  املُ�سميات  بع�س  تعديل  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )10( رقم  القان�ن  وعلى 
الإبداعية،

�سفة  للتط�ير  دبي  �سلطة  م�ظفي  بع�س  منح  ب�ساأن   2017 ل�سنة   )1( رقم  الإداري  القرار  وعلى 
ال�سبطية الق�سائية،

�سفة  للتط�ير  دبي  �سلطة  م�ظفي  بع�س  منح  ب�ساأن   2017 ل�سنة   )2( رقم  الإداري  القرار  وعلى 
ال�سبطية الق�سائية،

قررنا ما يلي:
اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُتلغى �سفة ال�سبطية الق�سائية التي مت منحهما مب�جب القرارين الإداريني رقم )1( و )2(  اأ-  

ل�سنة 2017 املُ�سار اإليهما عن كل من ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم:
نهيان حممد �سليم.   .1
�سيف اأحمد املري.   .2

علي ن�سال اآل رحمة.   .3
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على امل�ظفني املُ�سار اإليهم يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اللتزام مبا يلي: ب-  
عدم مار�سة اأي من ال�سالحيات املقررة ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي مب�جب الت�سريعات    .1

ال�سارية. 
ت�سليم البطاقة التعريفية التي مت ت�سليمها لهم باعتبارهم من ماأم�ري ال�سبط الق�سائي.   .2
والأدوات  وامل�ستندات  ال�ثائق  وكافة  بح�زتهم،  التي  ال�سبط  حما�سر  جميع  ت�سليم    .3
واملعدات التي مت منحهم اإياها لتمكينهم من �سبط الأفعال املخالفة للت�سريعات ال�سارية 

لدى ال�سلطة.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

عبداهلل اأحمد احلباي
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 26 اأغ�سط�س 2019 م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــق 25 ذو احلجة 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )٦1( ل�سنة 201٩
بتحديد

»اأخ�سائيي احلماية« لدى هيئة تنمية املجتمع يف دبي
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

 بعد الطالع على القان�ن رقم )8( ل�سنة 2015 ب�ساأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�سار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

اإمارة دبي،  الإعاقة يف  الأ�سخا�س ذوي  ب�ساأن حماية حق�ق  ل�سنة 2014  القان�ن رقم )2(  وعلى 
وُي�سار اإليه فيما بعد بـِ »القانون«،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )26( ل�سنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع 
يف دبي،

وعلى القرار الإداري رقم )63( ل�سنة 2014 ب�ساأن ت�سمية اأخ�سائي احلماية من م�ظفي الهيئة، 
»اأخ�سائي  الهيئة  م�ظفي  بع�س  ت�سمية  ب�ساأن   2019 ل�سنة   )51( رقم  الإداري  القرار  وعلى 

احلماية«، 

قررنا ما يلي:
حتديد اأخ�سائيي احلماية

املادة )1(
القرار،  بهذا  املُلحق  اجلدول  يف  ال�ظيفية  وم�سمياتهم  اأ�سماوؤهم  املبّينة  الهيئة  م�ظف�  يعترب 
اأخ�سائيي حماية، ويجب عليهم اللتزام بالقيام باملهام وال�سالحيات املن�طة بهم مب�جب القان�ن 

وهذا القرار.

اخت�سا�سات اأخ�سائيي احلماية
املادة )2(

يت�لى اأخ�سائي� احلماية امل�سار اإليهم يف اجلدول املُلحق بهذا القرار، متابعة �س�ؤون الأ�سخا�س ذوي 
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الإعاقة ويك�ن لهم يف �سبيل ذلك القيام باملهام وال�سالحيات التالية:
اتخاذ كافة التدابري والإجراءات الالزمة حلماية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من جميع اأ�سكال    .1
القان�ن  لأحكام  وفقًا  للخطر،  التعر�س  اأو  التمييز،  اأو  ال�ستغالل  اأو  الإهمال  اأو  الإ�ساءة 

والقرارات ال�سادرة مب�جبه.
خطر  وج�د  اأو  الإعاقة  ذي  بال�سخ�س  �سرر  حلق  حال  يف  املخت�سة  بال�سلطات  ال�ستعانة    .2

حمدق به.
اأو  تعر�سهم لالإ�ساءة  الإعاقة يف حال  بالأ�سخا�س ذوي  والبالغات اخلا�سة  ال�سكاوى  تلقي    .3
الإهمال اأو ال�ستغالل اأو التمييز اأو اخلطر، واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها وفقًا لأحكام 

القان�ن والقرارات ال�سادرة مب�جبه.
اإعداد التقارير وت�ثيق املقابالت الفردية والأ�سرية بعد اإجراء الزيارات امليدانية لالأ�سخا�س    .4
اإن  �سع�بات،  اأو  م�ساكل  من  له  تعر�س�ا  قد  ما  وت�سمينها  عائالتهم،  واأفراد  الإعاقة  ذوي 
وجدت، وحتليل اأو�ساعهم املعي�سية والأ�سرية، وو�سع القرتاحات واحلل�ل املنا�سبة للحد من 

هذه امل�ساكل وال�سع�بات.
اإن وجدت، واتخاذ الإجراءات  و�سع خطة تدخل لرفع اخلطر عن الأ�سخا�س ذوي الإعاقة    .5
التنظيمية  ال�حدات  مع  اخلطة  هذه  تنفيذ  ومتابعة  لهم،  الكاملة  احلماية  لتاأمني  الالزمة 

املعنية لدى الهيئة واجلهات املخت�سة يف الإمارة.
ت�ثيق امل�ستندات والتقارير اخلا�سة باأو�ساع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مبا يف ذلك حفظها يف    .6

النظام الإلكرتوين املعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
مرافقة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة عند اإي�ائهم يف اأي من مراكز الإي�اء التابعة للهيئة، وو�سع    .7
اخلطط املنا�سبة لرعايتهم بالتن�سيق مع املركز الذي مت اإيداعهم فيه، ومتابعة و�سعهم ب�سكل 

دوري وكتابة التقارير اخلا�سة مب�ستجدات حالتهم وت�ثيقها.
مفاهيم  لن�سر  وخارجها  الهيئة  داخل  الالزمة  التثقيفية  وال�ر�س  الت�ع�ية  الربامج  تقدمي    .8

احلماية اخلا�سة بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
املخت�سة  احلك�مية  اجلهات  مع  التكاملية  الإجراءات  و�سع  يف  الهيئة  خالل  من  امل�ساركة    .9
وال�سلطات الق�سائية وال�سرطة يف كل ما يعزز حماية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وي�سهل اآلية 

واإجراءات تقدمي البالغات وال�سكاوى املتعلقة بهم.
اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى يتم تكليفهم بها من املدير العام.   .10
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الإلغاءات
املادة )٣(

ُيلغى القرار الإداري رقم )63( ل�سنة 2014 والقرار الإداري رقم )51( ل�سنة 2019 امل�سار اإليهما، 
كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اإداري اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

على املدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القرار.

الن�سر وال�سريان
املادة )5(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 
            

      
اأحمد عبد الكرمي جلفار

املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 1 �سبتمرب 2019 م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 حمرم 1441 هـ
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جدول 
بتحديد اأخ�سائيي احلماية من موظفي الهيئة

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

م�سرف - ا�ست�سارات

اأخ�سائي اأول - ا�ست�سارات

اأخ�سائي اأول عالج طبيعي

تنفيذي اأول – الرعاية الجتماعية

تنفيذي – الرعاية الجتماعية

481

474

584

604

664

هدى فهد جرب�ع

مي�س�نة حمزه اخلفاجي

عبداملنعم داوود

هدى وليد الب�ستكي

مهره حميد عبداهلل
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