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�ملحتويات 

�ملجل�ص �لتنفيذي
قر�ر�ت

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )38( ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات 
يف اإمارة دبي.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )39( ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام اإدارة الأداء ملوظفي حكومة 
دبي.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )40( ل�شنة 2018 ب�شاأن قرية العائلة.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )41( ل�شنة 2018 بت�شكيل جمل�س اأمناء كلية حممد بن را�شد 

للإدارة احلكومية.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )42( ل�شنة 2018 بتعيني مدير تنفيذي ملعهد دبي العقاري.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )43( ل�شنة 2018 بتعيني مدير تنفيذي لقطاع ت�شجيع واإدارة 
ال�شتثمار العقاري لدائرة الأرا�شي والأملك.

الت�شجيل  لقطاع  تنفيذي  مدير  بتعيني   2018 ل�شنة   )44( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
واخلدمات العقارية بدائرة الأرا�شي والأملك.

الدعم  لقطاع  تنفيذي  مدير  بتعيني   2018 ل�شنة   )45( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
املوؤ�ش�شي بدائرة الأرا�شي والأملك.

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  وتعيني  بنقل   2018 ل�شنة   )46( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
املوا�شلت العامة بهيئة الطرق واملوا�شلت.

ويل عهد دبي
قر�ر�ت

- قرار رقم )1( ل�شنة 2018 بت�شكيل جمل�س اأمناء جامعة حمدان بن حممد الذكية.
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ت�صريعات �جلهات �حلكومية
موؤ�ص�صة دبي خلدمات �لإ�صعاف

خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  موظفي  بع�س  منح  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )106( رقم  اإداري  قرار   -
الإ�شعاف �شفة ال�شبطية الق�شائية.

٥1
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )38( ل�صنة 2٠18
ب�صاأن

تنظيم ن�شاط تعليم قيادة �ملركبات يف �إمارة دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

بعد الطلع على القانون الحتادي رقم )21( ل�شنة 1995 ب�شاأن ال�شري واملرور ولئحته التنفيذّية 
وتعديلتهما،

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم خدمات ال�شري واملُرور وال�شلمة 
املرورّية،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديلته،

رق واملُوا�شلت وتعديلته، وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2005 باإن�شاء هيئة الطُّ
وعلى القانون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شعري اخلدمات احلكومّية يف اإمارة دبي وتعديلته، 

دبي  اإمارة  يف  القت�شادّية  الأن�شطة  ُمزاولة  تنظيم  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
وتعديلته،

ظام املايل حلكومة دبي، وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النِّ
ة يف اإمارة دبي، وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2009 ب�شاأن مناطق التطوير اخلا�شّ

وعلى القرار الوزاري رقم )178( ل�شنة 2017 ب�شاأن قواعد واإجراءات ال�شبط املُروري،
رق  الطُّ بهيئة  الرتخي�س  موؤ�ش�شة  باإن�شاء   2008 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملُوا�شلت،
اإمارة دبي  املركبات يف  قيادة  تعليم  ُمن�شاآت  ب�شاأن ترخي�س   2009 ل�شنة  النظام رقم )6(  وعلى 

وتعديلته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )57( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم اإ�شدار ُرخ�س وت�شاريح قيادة 

املركبات يف اإمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )428( ل�شنة 2009 باإ�شدار اللئحة التنفيذّية للنظام رقم )6( ل�شنة 
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2009 ب�شاأن ترخي�س ُمن�شاآت تعليم قيادة املركبات يف اإمارة دبي وتعديلته،
مة للمناطق احُلّرة يف اإمارة دبي، وعلى الت�شريعات املُن�ِشئة واملُنظِّ

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق الن�س على غري ذلك:

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

رق واملُوا�شلت. : هيئة الطُّ الهيئة 
: ُمدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املُديرين. املدير العام 

: موؤ�ش�شة الرتخي�س بالهيئة. املوؤ�ش�شة 
وترخي�س  تدريب  ُمعاملت  اإجناز  خلله  من  يتم  ذكي  اإلكرتوين  نظام   : النظام املُروري 

ال�شائقني وترخي�س املركبات وترخي�س اأن�شطة الّنقل التجارية.
: اآلة ميكانيكّية، اأو دراجة عادّية، اأو نارّية، اأو عربة، اأو اأي جهاز اآخر ي�شري  املركبة 

على الطريق بقّوة ميكانيكّية اأو باأي و�شيلة اأخرى، وي�شمل ذلك اجلّرار.
: مركبة ذات ُموا�شفات حُمّددة ُمعّدة للتدريب، لغايات احل�شول على رخ�شة  مركبة التدريب 

القيادة اأو ت�شاريح القيادة.
القيادة  اأو  امِلهنّية  القيادة  اأو  املركبات  لقيادة  والعملي  النظري  التعليم   : الن�شاط 

مة اأو القيادة ال�شحراوّية. املُتقدِّ
: اأي �شركة اأو موؤ�ش�شة ُم�شّرح لها من املوؤ�ش�شة مُبزاولة الن�شاط. املن�شاأة 

: مركز تابع للُمن�شاأة يتم فيه ُمزاولة الن�شاط. الفرع 
: مكتب تابع للُمن�شاأة يتم فيه ت�شجيل املُتدّربني. مكتب الت�شجيل 

: ال�شخ�س الطبيعي الذي يعمل لدى املُن�شاأة، املُ�شّرح له من املوؤ�ش�شة القيام  ب  املُدرِّ
باأي من الأن�شطة املُ�شّرح للُمن�شاأة بتقدميها.

: ال�شخ�س الطبيعي الذي يعمل لدى املُن�شاأة، املُ�شّرح له من املوؤ�ش�شة بتقدمي  ر  املُحا�شِ
دها  املُحا�شرات حول ت�شريعات ال�ّشري واملُرور للُمتدّربني باللغات التي حُتدِّ
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الهيئة.
للُح�شول  بتعلُّم قيادة املركبة  املوؤ�ش�شة  املُ�شّرح له من  ال�شخ�س الطبيعي   : ب  املُتدرِّ
اأو  ال�شحراوّية  القيادة  اأو  امِلهنّية  القيادة  ت�شريح  اأو  القيادة  ُرخ�شة  على 
مة وفقًا لقرار املجل�س التنفيذي رقم )57( ل�شنة 2017 املُ�شار  القيادة املُتقدِّ

اإليه.
واملواقع  والفئات  الأن�شطة  من  اأي  ملُزاولة  املوؤ�ش�شة  ُت�شِدرها  التي  الوثيقة   : الت�شريح 

املُحّددة يف املادة )6( من هذا القرار. 
ح املوؤ�ش�شة مُبزاولة الن�شاط فيه. : املوقع املُوؤّقت الذي ُت�شرِّ موقع التدريب املُوؤّقت 

اأو  ب  املُدرِّ عن  �شخ�شّية  معلومات  تت�شّمن  املوؤ�ش�شة  ُت�شِدرها  بطاقة   : البطاقة التعريفّية 
ر. املُحا�شِ

واإك�شابه  متكينه  بهدف  القيادة،  ُرخ�شة  على  احلا�شل  ال�شائق  تاأهيل   : القيادة ال�شحراوّية 
رق الوِعرة والُكثبان الرملّية. مهارات القيادة يف الطُّ

واإك�شابه  متكينه  بهدف  القيادة،  ُرخ�شة  على  احلا�شل  ال�شائق  تاأهيل   : القيادة امِلَهنّية 
كمركبات  امِلَهني،  لل�شتخدام  املُعّدة  املركبات  لقيادة  اللزمة  املهارات 
واملركبات  كاب،  الرُّ لنقل  املُعّدة  واخلفيفة  الثقيلة  واحلافلت  الأُجرة، 
مواقع  يف  املُ�شتخدمة  الإن�شائّية  واملركبات  الب�شائع،  لنقل  املُعّدة  الثقيلة 

العمل، وال�شاحنات املقطورة. 
واإك�شابه  متكينه  بهدف  القيادة،  ُرخ�شة  على  احلا�شل  ال�شائق  تاأهيل   : مة  القيادة املُتقدِّ
مهارات القيادة يف بيئات ا�شتثنائّية، �شواًء من حيث الت�شاري�س اأو املناخ اأو 

الأن�ِشطة.

نطاق �لتطبيق
�ملادة )2(

ُيطّبق هذا القرار على جميع الأفراد واجلهات التي ُتزاِول الن�شاط يف الإمارة، مبا يف ذلك مناطق 
ة، واملناطق احُلّرة، مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، وُت�شتثنى من اأحكامه اجلهات  التطوير اخلا�شّ

الع�شكرّية والأمنّية.
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�أهد�ف �لقر�ر
�ملادة )3(

يهدف هذا القرار اإلى ما يلي: 
تنظيم ُمزاولة الّن�شاط.    .1

رق.  املُ�شاهمة يف حتقيق روؤية الإمارة وخططها ال�شرتاتيجّية يف القيادة الآمنة على الطُّ   .2
توحيد وحتديد ال�شوابط وال�شرتاطات املُتعلِّقة بتعليم قيادة املركبات يف الإمارة، و�شمان    .3

التزام املُن�شاآت بها.

�خت�صا�صات �ملوؤ�ص�صة
�ملادة )4(

تتولى املوؤ�ش�شة يف �شبيل حتقيق اأهداف هذا القرار، املهام وال�شلحيات التالية:
اخلا�شة  العمل  ومناطق  الإمارة،  يف  الن�شاط  ملزاولة  اللزمة  وال�شوابط  الأ�ش�س  و�شع    .1

بال�شركات واملوؤ�ش�شات، واإ�شدار الأدّلة والإر�شادات اللزمة يف هذا ال�شاأن.
روط والإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا القرار  البت يف طلبات اإ�شدار الت�شريح، وفقًا لل�شُّ   .2

والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
و�شع املُوا�شفات واملُتطّلبات الفّنية الواجب توفُّرها يف مركبات التدريب.   .3

لها،  التابعة  التدريب  ومركبات  الت�شجيل  ومكاتب  والُفروع  املُن�شاأة  على  والتفتي�س  الرقابة    .4
والقرارات  القرار  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  وال�شرتاطات  بالقواعد  التزامها  من  ق  والتحقُّ

ال�شادرة مبوجبه.
بني، وفقًا للمركبات التي يجوز لهم التدريب عليها، ومنِحهم الت�شاريح اللزمة  ت�شنيف املُدرِّ   .5

ق من مدى التزامهم بال�شرتاطات واملُتطّلبات املُعتمدة يف هذا ال�شاأن. لذلك، والتحقُّ
بالتن�شيق مع  املُن�شاأة ومرافقها،  توفُّرها يف  الواجب  والهند�شّية  البنائّية  املُوا�شفات  حتديد    .6

اجلهات املعنّية يف الإمارة.
ر  ُيوؤثِّ ل  فيها، مبا  الن�شاط  ُمزاولة  التي يجوز  واملناطق  واخُلطوط  امل�شارات  وتنظيم  حتديد    .7
البيئة،  العاّمة وحماية  �شلبًا على حركة ال�ّشري واملُرور يف الإمارة، واملُحافظة على ال�ّشلمة 
مع  بالتن�شيق  ذلك،  عن  الناجمة  ال�شلبّية  التاأثريات  ملُعاجلة  اللزمة  الإجراءات  واتخاذ 

اجلهات املعنّية يف الإمارة.
اإ�شدار الت�شاريح ملواقع التدريب املُوؤّقتة ل�شالح املوؤ�ش�شات وال�شركات التي ترغب يف تدريب    .8
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بع�س موظفيها للح�شول على ت�شريح قيادة املركبات.
رات اللزمة لقيا�س ُم�شتوى اخلدمات املُقّدمة من املُن�شاأة. 9. و�شع املُوؤ�شِّ

رين. بني واملُحا�شِ 10. اإ�شدار البطاقات التعريفّية للُمدرِّ
11. اأي مهام اأو �شلحّيات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف هذا القرار.

ُمز�ولة �لن�شاط
�ملادة )٥(

ُيحظر على اأي فرد اأو جهة ُمزاولة الن�شاط يف الإمارة، اإل بعد احل�شول على الت�شريح.

�لت�شاريح �لتي ُت�شِدرها �ملوؤ�ش�شة
�ملادة )6(

والقرارات  القرار  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  والإجراءات  لل�شروط  طبقًا  املوؤ�ش�شة،  ُت�شِدر  اأ-  
والفئات  للأن�شطة  الت�شاريح  الإمارة،  يف  املعنّية  اجلهات  مع  وبالتن�شيق  مبوجبه  ال�شادرة 

واملواقع التالية:
تعليم قيادة املركبات.   .1
تعليم القيادة امِلهنّية.   .2

مة. تعليم القيادة املُتقدِّ   .3
تعليم القيادة ال�شحراوّية.   .4

الفرع.   .5
مكتب الت�شجيل.   .6

ب. املُدرِّ   .7
ر. املُحا�شِ   .8

موقع التدريب املُوؤّقت.    .9
تكون ُمّدة الت�شاريح املُ�شار اإليها يف البنود من )1( اإلى )8( من الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  

�شنة واحدة قابلة للتجديد.
ده  تكون ُمّدة الت�شريح املُ�شار اإليه يف البند )9( من الفقرة )اأ( من هذه املادة وفقًا ملا حُتدِّ ج-  

املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن، على األ تزيد هذه املُّدة على )6( �شتة اأ�شهر. 
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ر من غري ُمو�طني �لدولة �نتهاء ت�شريح �ملُدرِّب و�ملُحا�شِ
�ملادة )7(

ر من غري ُمواطني الدولة، يف حال تركه العمل  ب واملُحا�شِ تنتهي �شلحّية الت�شريح املمنوح للُمدرِّ
يف املُن�شاأة التي يعمل لديها.

�لتز�مات �ملُن�شاأة
�ملادة )8(

على املُن�شاأة اللتزام مبا يلي:
عدم تنازل مالكها عن الت�شريح املمنوح له اأو اإدخال �شريك معه اأو بيع املُن�شاأة اأو تاأجريها    .1
ف قانوين اآخر عليها قبل احل�شول على ُموافقة املوؤ�ش�شة اخلّطية  للغري اأو ُمبا�شرة اأي ت�شرُّ

املُ�شبقة على ذلك.
رات ُم�شتوى اخلدمة املُتعلِّقة بالتدريب، املُحّددة من املوؤ�ش�شة. ُموؤ�شِّ   .2

يا�شات والإجراءات ال�شادرة عن املوؤ�ش�شة. التعليمات والقرارات وال�شِّ   .3
ا�شرتاطات  وكذلك  املوؤ�ش�شة،  من  املُعتمدة  التدريبّية  والربامج  والتدريبي  التعليمي  املنهج    .4

اختبار املعرفة اأو املُحا�شرات.
ر. ب اأو حُما�شِ عدم ا�شتخدام اأي �شخ�س غري ُم�شّرح له من املوؤ�ش�شة كُمدرِّ   .5

حة وال�ّشلمة والبيئة املُعتمدة لدى الهيئة. ُمتطّلبات وا�شرتاطات ال�شِّ   .6
تقدمي الن�شاط مبركبة التدريب التابعة لها.   .7

عدم تاأجري مركبة التدريب للغري.   .8
�شة  املُخ�شّ املركبات  اأ�شناف  ُكل �شنف من  املطلوبة يف  وال�ّشلمة  الأمن  ا�شرتاطات  توفري    .9

للتدريب.
�شة لها بعد انتهاء فرتة العمل. اإيقاف املركبة يف حرم املُن�شاأة اأو املواقف املُخ�شّ   .10

بني. ا�شتخدام مناذج الُعقود املُعتمدة من املوؤ�ش�شة عند تعاُقِدها مع املُتدرِّ   .11
التعرفة املُحّددة من الهيئة لبدل خدماتها.   .12

باأن�شطة  املُتعلِّقة  واملُ�شتندات  والإح�شائّيات  البيانات  �شائر  نة  املُت�شمِّ جلت  بال�شِّ الحتفاظ    .13
التدريب، وفقًا للنُُّظم املُعتمدة من الهيئة، واإتاحِتها لطلع ُموّظفي الهيئة عليها، �شواًء ب�شكل 

ورقي اأو اإلكرتوين.
اأ�شناف وُموا�شفات واأعداد املركبات املُحّددة لها من املوؤ�ش�شة.   .14
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تقدمي وثيقة تاأمني �شاِدرة عن اإحدى �شركات التاأمني املُرّخ�شة يف الدولة، وفقًا لل�شرتاطات    .15
التي تعتمدها الهيئة يف هذا ال�شاأن، ل�شمان التعوي�س عن اأي اأ�شرار قد تلحق بالغري، على اأن 

تكون هذه الوثيقة �شارية املفعول طيلة ُمّدة الت�شريح.
ده الهيئة،  تقدمي �شمان �شاري املفعول ل�شالح الهيئة عند تقدمي طلب الت�شريح، وفقًا ملا حُتدِّ   .16

على اأن يبقى هذا ال�شمان �شاريًا طيلة ُمّدة الت�شريح.
ح  عدم ا�شتخدام مركبات التدريب اأو املباين اأو املرافق يف اأي ن�شاط اآخر غري الن�شاط املُ�شرَّ   .17

للُمن�شاأة به من املوؤ�ش�شة.
اأو ا�شتغلل  اآخر واإن كان ذو علقة بطبيعة الن�شاط الأ�شا�شي لها،  اأي ن�شاط  عدم ُمزاولة    .18
اأي ُجزء من الأر�س املُقامة عليها املُن�شاأة لأغرا�س جتارّية اأخرى ما مل يتم احل�شول على 

املُوافقة اخلّطية املُ�شبقة من اجلهات املعنّية يف الإمارة.
ر اأو اأكرث، من ذوي اخلربة والخت�شا�س، ل�شرح ت�شريعات ال�ّشري واملُرور  تخ�شي�س حُما�شِ   .19

دها الهيئة. بني باللغات التي حُتدِّ للُمتدرِّ
وفقًا  للتدريب،  اللزمة  والأنظمة  والربامج  واملُِعّدات  والأجهزة  واملرافق  املباين  توفري    .20

للُموا�شفات وال�شرتاطات املُعتمدة من املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن. 
دها املوؤ�ش�شة. ُمزاولة الن�شاط وا�شتخدام مركبات التدريب يف املواعيد والأوقات التي حُتدِّ   .21

دها املوؤ�ش�شة. ح�ش�س التدريب واملُحا�شرات التي حُتدِّ   .22
بعد  اإل  املركبة،  قيادة  على  التدريب  اأثناء  بني،  املُتدرِّ غري  من  �شخ�س  اأي  ا�شطحاب  عدم    .23

احل�شول على ُموافقة املوؤ�ش�شة اخلّطية املُ�شبقة على ذلك.
ت�شعها  التي  لل�شوابط  وفقًا  الن�شاط،  ُمزاولة  التوقُّف عن  رغبتها  املوؤ�ش�شة يف حال  اإخطار    .24

الهيئة يف هذا ال�شاأن.
التي  واملعلومات  البيانات  بكافة  وتزويدهم  ني،  املُخت�شّ الهيئة  ُموّظفي  مع  التام  التعاون    .25

يطلبونها.
�شة لتعليم قيادة املركبات. و�شع لفتة على املركبة، تت�شّمن ا�شم و�شعار املُن�شاأة واأّنها ُم�شّ   .26
جاج الأمامي اأو اخللفي اأو اجلانبي للمركبة اأثناء التدريب ب�شكل  عدم و�شع اأي مواد على الزُّ   .27

ب. وؤية عن املُتدرِّ يحجب الرُّ

ر �لتز�مات �ملُدرِّب و�ملُحا�شِ
�ملادة )٩(

ر، بح�شب الأحوال، اللتزام مبا يلي: ب واملُحا�شِ على املُدرِّ
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حمل الت�شاريح املطلوبة اأثناء التدريب واإلقاء املُحا�شرات، واإبرازها عند الطلب.   .1
املنهج التعليمي والتدريبي املُعتمد من املوؤ�ش�شة.   .2

م�شارات وخطوط ومناطق �شري مركبات التدريب املُحّددة من املوؤ�ش�شة.   .3
بني واللتزام بح�شن املظهر. ي املُقّرر للُمدرِّ ارتداء الزِّ   .4

التدريب مبركبة ُم�شّرح بها من املوؤ�ش�شة.   .5
ن يحملون ت�شريح تعلُّم �شاري املفعول �شادر عن املوؤ�ش�شة فقط. بني ِمّ تدريب املُتدرِّ   .6

اأثناء  با�شتخدامه  ب  للُمتدرِّ ال�شماح  عدم  وكذلك  التدريب،  اأثناء  الهاتف  ا�شتخدام  عدم    .7
القيادة.

ب بربطه اأثناء التدريب. ربط حزام الأمان، والتاأّكد من قيام املُتدرِّ   .8
حف واملجلت، اأو النوم اأو �شرف النتباه عن  رب اأو التدخني، اأو قراءة ال�شُّ عدم الأكل اأو ال�شُّ   .9

ب اأثناء التدريب. املُتدرِّ
ال�شرتاطات املُعتمدة من املوؤ�ش�شة للقيام باأعمال التدريب.   .10

بني بح�شب العدد املُحّدد من املوؤ�ش�شة. تدريب املُتدرِّ   .11
التعاون التام مع ُموّظفي الهيئة.   .12

�إعادة �لتاأهيل
�ملادة )1٠(

مع عدم الإخلل بالأحكام املن�شو�س عليها يف القرار الوزاري رقم )178( ل�شنة 2017 املُ�شار اإليه 
ب اأو  ع اأي ُمدرِّ دها اأن ُتخ�شِ روط التي حُتدِّ وابط وال�شُّ والت�شريعات ذات العلقة، للموؤ�ش�شة وفقًا لل�شّ
ر لإجراءات اإعادة التاأهيل اأو الفح�س التقييمي، يف حال اإلغاء اأو اإيقاف الت�شريح ال�شادر  حُما�شِ

له. 

�لر�صوم
�ملادة )11(

املن�شو�س عليها يف اجلدول رقم )1(  وتقدمي اخلدمات  الت�شاريح  اإ�شدار  الهيئة نظري  ت�شتويف 
�شوم املُحّددة اإزاء ُكلٍّ منها. املُلحق بهذا القرار، الرُّ
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�ملُخالفات و�لُعقوبات �لإد�رّية
�ملادة )12(

اأ�شد ين�س عليها اأي قرار اآخر، ُيعاقب ُكل من ُيخاِلف اأحكام  مع عدم الإخلل باأي عقوبة  اأ-  
هذا القرار والقرارات ال�شادرة مبوجبه، بالغرامات املُبّينة يف اجلدولني رقمي )2( و)3( 
املُلحقنينْ بهذا القرار، وُت�شاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها خلل 
على  الأق�شى  ها  يزيد يف حدِّ ل  ومبا  لها،  ال�شابقة  املُخالفة  ارتكاب  تاريخ  من  واحدة  �شنة 

)30.000( ثلثني األف درهم.
بالإ�شافة اإلى عقوبة الغرامة املُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للهيئة اتخاذ  ب-  

واحد اأو اأكرث من التدابري والإجراءات التالية بحق املُخاِلف:
اإيقاف العمل بالت�شريح ملُّدة ل تزيد على �شهر.   .1

خول اإلى النظام املروري ب�شكل ُكّلي اأو ُجزئي. اإيقاف �شلحّية الدُّ   .2
اإلغاء الت�شريح.   .3

�إز�لة �لأ�شر�ر
�ملادة )13(

دها املوؤ�ش�شة، وبخلف  يلتزم املُخاِلف باإزالة الأ�شرار الناِجمة عن املُخالفة خلل املُهلة التي حُتدِّ
اإليها  ُم�شافًا  الإزالة،  بنفقات  املُخاِلف  وُمطالبة  الأ�شرار  هذه  اإزالة  للموؤ�ش�شة  يكون  فاإّنه  ذلك، 
النفقات  لهذه  املوؤ�ش�شة  تقدير  وُيعترب  اإدارّية،  كم�شاريف  النفقات  تلك  من   )%25( ن�شبته  ما 

وامل�شاريف نهائيًا.

بطّية �لق�صائّية �ل�صّ
�ملادة )14(

بط الق�شائي  تكون ملُوّظفي الهيئة الذين ي�شُدر بت�شميتهم قرار من املُدير العام، �شفة ماأموري ال�شّ
ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�شاِدرة مبوجبه، ويكون  اإثبات الأفعال التي  يف 
لُهم يف �شبيل ذلك التفتي�س على املُن�شاأة، ومرافقها املُختِلفة، والعاملني فيها، واملركبات التابعة لها، 
بط اللزمة  جلت والبيانات واملُ�شتندات املوجودة لديها، وحترير حما�شر ال�شّ والطلع على ال�شِّ

يف هذا ال�شاأن.
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�لتظلُّم
�ملادة )1٥(

ِلُكل ذي م�شلحة التظلُّم خّطيًا لدى املُدير العام، من القرارات اأو الإجراءات اأو التدابري املُّتخذة 
بحقه، مبوجب هذا القرار والقرارات ال�شادرة مبوجبه، خلل )30( ثلثني يومًا من تاريخ اإخطاره 
بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خلل )30( ثلثني يومًا من 
لها املُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار ال�شادر يف هذا التظلُّم  تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�شكِّ

ِنهائّيًا.

�صوم و�لغر�مات �أيلولة �لرُّ
�ملادة )16(

�شوم والغرامات واأي بدلت مالّية اأخرى يتم ا�شتيفاوؤها مبوجب هذا القرار اإلى  توؤول ح�شيلة الرُّ
ح�شاب اخلزانة العاّمة حلكومة دبي.

م�صوؤولّية �لهيئة
�ملادة )17(

ل تتحّمل الهيئة اأي م�شوؤولّية جتاه الغري عن الأ�شرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام املُ�شّرح لُهم 
مبوجب اأحكام هذا القرار مُبزاولة الن�شاط.

توفيق �لأو�شاع
�ملادة )18(

على جميع امل�شمولني باأحكام هذا القرار، توفيق اأو�شاِعهم مبا يّتفق واأحكامه، خلل ُمهلة ل تزيد 
على �شنة من تاريخ العمل به، ويجوز للُمدير العام متديد هذه املُهلة ملُّدة اأخرى ُماثلة.

�إ�صد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )1٩(

الر�شمّية  اجلريدة  يف  وُتن�شر  القرار،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  اللزمة  القرارات  العام  املُدير  ُي�شدر 
حلكومة دبي.
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�لإلغاء�ت
�ملادة )2٠(

ُيلغى النظام رقم )6( ل�شنة 2009 املُ�شار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اأو نظام اآخر اإلى  اأ-  
املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

ي�شتمر العمل باأحكام اللئحة التنفيذّية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا للنظام رقم )6( ل�شنة  ب-  
2009 املُ�شار اإليه، اإلى املدى الذي ل تتعار�س فيه واأحكام هذا القرار، وذلك اإلى حني �شدور 

القرارات واللوائح التي حتل حمّلها.

�لّن�صر و�ل�ّصريان
�ملادة )21(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به بعد )60( �شتني يومًا من تاريخ ن�شره.

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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�جلدول رقم )1(
بتحديد ر�شوم �إ�شد�ر �لت�شاريح وتقدمي �خلدمات 

�لر�صم )بالدرهم(  �لبيان
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اإ�شدار وجتديد الت�شريح ال�ّشنوي ملُن�شاأة تعليم قيادة املركبات. 

اإ�شدار وجتديد الت�شريح ال�ّشنوي ملُن�شاأة تعليم القيادة امِلهنّية. 

مة.  اإ�شدار وجتديد الت�شريح ال�ّشنوي ملُن�شاأة تعليم القيادة املُتقدِّ

حراوّية. اإ�شدار وجتديد الت�شريح ال�ّشنوي ملُن�شاأة تعليم القيادة ال�شّ

اإ�شدار وجتديد الت�شريح ال�ّشنوي للفرع.

اإ�شدار وجتديد الت�شريح ال�ّشنوي ملكتب الت�شجيل.

تعديل ت�شريح املُن�شاأة.

ر  ب اأو املُحا�شِ اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف ملُ�شتند الت�شريح ال�شادر اإلى املُدرِّ

اأو املُن�شاأة اأو الفرع اأو مكتب الت�شجيل.

ُمعاينة اأو تفتي�س موقع التدريب املُوؤّقت بناًء على طلب املُن�شاأة. 

ب. اإ�شافة �شنف جديد اإلى ت�شريح املُدرِّ

ر. اإ�شدار وجتديد ت�شريح املُحا�شِ

ت�شجيل دراجة نارّية لغر�س تعليم القيادة.

ت�شجيل مركبة خفيفة لغر�س تعليم القيادة.

ت�شجيل مركبة ثقيلة لغر�س تعليم القيادة.

ت�شجيل حافلة خفيفة لغر�س تعليم القيادة.

ت�شجيل حافلة ثقيلة لغر�س تعليم القيادة.

ت�شجيل جّرار ميكانيكي خفيف لغر�س تعليم القيادة.

ت�شجيل جّرار ميكانيكي ثقيل لغر�س تعليم القيادة.

حراوّية. ت�شجيل مركبة ذات دفع ُرباعي لغر�س تعليم القيادة ال�شّ
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 2500
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100

100

ب  500 لكل ُمتدرِّ

50 لكل كتاب اأو دليل 

مة اأو القيادة امِلهنّية. ت�شجيل مركبة لغر�س تعليم القيادة املُتقدِّ

�شة لتعليم اأو فح�س القيادة. الفح�س الفني ال�ّشنوي ملركبة ُم�شّ

اإ�شدار لوحة ملركبة التدريب.

تقدمي خدمة الرتجمة لفح�س املعرفة.

تدريب ُمدِخل بيانات.

ُكُتب واأدّلة ُمرورّية.
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�جلدول رقم )2(
ة باملُن�شاآت بتحديد �ملُخالفات و�لغر�مات �خلا�شّ

و�شف �ملُخالفة �لغر�مة )بالدرهم(  
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ُمزاولة الن�شاط بدون ت�شريح.

ُمزاولة الن�شاط بت�شريح ُمنتهي املُّدة.

تناُزل مالك املُن�شاأة عن الت�شريح املمنوح له اأو اإدخال �شريك معه يف ُملكّية 

ف قانوين اآخر عليها  املُن�شاأة اأو بيعها اأو تاأجريها للغري اأو ُمبا�شرة اأي ت�شرُّ

دون احل�شول على ُموافقة املوؤ�ش�شة اخلّطية املُ�شبقة على ذلك.

من  واملُحّددة  بالتدريب  املُتعلِّقة  اخلدمة  ُم�شتوى  رات  مُبوؤ�شِّ اللتزام  عدم 

املوؤ�ش�شة ملُزاولة الن�شاط.

يا�شات والإجراءات ال�شادرة عن  عدم اللتزام بالتعليمات والقرارات وال�شِّ

املوؤ�ش�شة.

من  املُعتمدة  التدريبّية  والربامج  والتدريبي  التعليمي  باملنهج  اللتزام  عدم 

املوؤ�ش�شة، اأو با�شرتاطات اختبار املعرفة اأو املُحا�شرات.

رين غري ُم�شّرح لُهم من قبل املوؤ�ش�شة. بني اأو حُما�شِ ا�شتخدام املُن�شاأة ملُدرِّ

حة وال�ّشلمة والبيئة املُعتمدة لدى  عدم التقّيد مُبتطّلبات وا�شرتاطات ال�شِّ

الهيئة.

ُمزاولة الن�شاط مبركبة تدريب غري تابعة للُمن�شاأة. 

تاأجري مركبة التدريب للغري.

كل  يف  املطلوبة  باملركبة  وال�شلمة  الأمن  ل�شرتاطات  املُن�شاأة  توفري  عدم 

�شة للتدريب. �شنف من اأ�شناف املركبات املُخ�شّ

انتهاء  بعد  لها  �شة  املُخ�شّ املواقف  اأو  املُن�شاأة  املركبة يف حرم  اإيقاف  عدم 

فرتة العمل.
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مع  تعاُقِدها  عند  املوؤ�ش�شة  من  املُعتمدة  الُعقود  مناذج  ا�شتخدام  عدم 

بني.  املُتدرِّ

عدم التقّيد بالتعرفة املُحّددة من الهيئة لبدل خدماتها.

والإح�شائّيات  البيانات  �شائر  نة  املُت�شمِّ جلت  بال�شِّ الحتفاظ  عدم 

الهيئة،  من  املُعتمدة  للنُُّظم  وفقًا  التدريب،  باأن�شطة  املُتعلِّقة  واملُ�شتندات 

لع ُموّظفي الهيئة عليها، �شواًء ب�شكل ورقي اأو اإلكرتوين. واإتاحتها لطِّ

قبل  من  لها  املُحّددة  املركبات  واأعداد  وُموا�شفات  باأ�شناف  اللتزام  عدم 

املوؤ�ش�شة. 

التاأمني  اإحدى �شركات  تاأمني �شارية املفعول �شادرة عن  عدم تقدمي وثيقة 

املُرّخ�شة يف الدولة وفقًا لل�شرتاطات التي تعتمدها الهيئة يف هذا ال�شاأن، 

واأن تبقى هذه الوثيقة �شارية املفعول طيلة ُمّدة الت�شريح.

عدم تقدمي �شمان �شاري املفعول ل�شالح الهيئة عند تقدمي طلب الت�شريح 

ده الهيئة، واأن يبقى هذا ال�شمان �شاريًا طيلة ُمّدة الت�شريح. وفقًا ملا حُتدِّ

غري  اآخر  ن�شاط  اأي  يف  املرافق  اأو  املباين  اأو  التدريب  مركبات  ا�شتخدام 

الن�شاط املُ�شّرح للُمن�شاأة به من املوؤ�ش�شة.

ُمزاولة اأي ن�شاط اآخر واإن  كان ذو علقة بطبيعة الن�شاط الأ�شا�شي للُمن�شاأة، 

اأو ا�شتغلل اأي جزء من الأر�س املُقامة عليها املُن�شاأة لأغرا�س جتارّية اأخرى 

دون احُل�شول على املُوافقة اخلّطية املُ�شبقة من اجلهات املعنّية يف الإمارة.

ل�شرح  والخت�شا�س،  اخلربة  ذوي  من  اأكرث،  اأو  ر  حُما�شِ تخ�شي�س  عدم 

دها الهيئة. بني باللغات التي حُتدِّ ت�شريعات ال�ّشري واملُرور للُمتدرِّ

عدم توفري املباين واملرافق والأجهزة واملُِعّدات والربامج والأنظمة اللزمة 

هذا  يف  املوؤ�ش�شة  لدى  املُعتمدة  وال�شرتاطات  للُموا�شفات  وفقًا  للتدريب، 

ال�شاأن. 
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دها املوؤ�ش�شة ملُزاولة الن�شاط. عدم اللتزام باملواعيد والأوقات التي حُتدِّ

دها املوؤ�ش�شة. عدم اللتزام بح�ش�س التدريب واملُحا�شرات التي حُتدِّ

بني، اأثناء التدريب على قيادة املركبة،  ا�شطحاب اأي �شخ�س من غري املُتدرِّ

دون احُل�شول على ُموافقة املوؤ�ش�شة اخلّطية املُ�شبقة على ذلك.

وفقًا  الن�شاط،  ُمزاولة  عن  التوقُّف  رغبتها  حال  يف  املوؤ�ش�شة  اإخطار  عدم 

لل�شوابط التي ت�شعها الهيئة يف هذا ال�شاأن.

تزويدهم  عن  المتناع  اأو  ني،  املُخت�شّ الهيئة  ُموّظفي  مع  التعاون  عدم 

بالبيانات واملعلومات التي يطلبونها.

جاج الأمامي اأو اخللفي اأو اجلانبي للمركبة اأثناء التدريب  و�شع مواد على الزُّ

ب.  وؤية عن املُتدرِّ ب�شكل يحجب الرُّ

�شة  واأّنها ُم�شّ املُن�شاأة  ا�شم و�شعار  تت�شّمن  املركبة  عدم و�شع لفتة على 

لتعليم قيادة املركبات.
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�جلدول رقم )3(
رين ة باملُدرِّبني و�ملُحا�شِ بتحديد �ملُخالفات و�لغر�مات �خلا�شّ

و�شف �ملُخالفة �لغر�مة )بالدرهم(  
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عدم  اأو  املُحا�شرات  واإلقاء  التدريب  اأثناء  املطلوبة  الت�شاريح  حمل  عدم 

اإبرازها عند الطلب.

عدم اللتزام باملنهج التعليمي والتدريبي املُعتمد من املوؤ�ش�شة.

اأثناء  املوؤ�ش�شة  من  املُحّددة  واملناطق  واخلطوط  بامل�شارات  اللتزام  عدم 

التدريب.

بني اأو عدم الهتمام بح�شن املظهر. عدم ارتداء الزي املُقّرر للُمدرِّ

التدريب مبركبة غري ُم�شّرح بها من املوؤ�ش�شة.

ب ل يحمل ت�شريح تعلُّم �شاري املفعول �شادر عن املوؤ�ش�شة. تدريب ُمتدرِّ

ب  ب للهاتف اأثناء التدريب اأو عدم اتخاذ ما يلزم ملنع املُتدرِّ ا�شتخدام املُدرِّ

من ا�شتخدام الهاتف اأثناء التدريب.

بربط  ب  املُتدرِّ التزام  من  د  التاأكُّ عدم  اأو  الأمان  حلزام  ب  املُدرِّ ربط  عدم 

حزام الأمان.

حف واملجلت اأو النوم اأو �شرف  الأكل اأو ال�شرب اأو التدخني اأو قراءة ال�شُّ

ب اأثناء التدريب. النتباه عن املُتدرِّ

عدم اللتزام بال�شرتاطات املُعتمدة من املوؤ�ش�شة للقيام باأعمال التدريب.

بني يزيد على العدد املُحّدد من املوؤ�ش�شة. تدريب عدد من املُتدرِّ

ني. عدم التعاون مع ُموّظفي الهيئة املُخت�شّ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )3٩( ل�صنة 2٠18
ب�صاأن

نظام �إد�رة �لأد�ء ملُوّظفي حكومة دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

2014 يف �شاأن اخلدمة الوطنّية والحتياطّية  بعد الطلع على القانون الحتادي رقم )6( ل�شنة 
وتعديلته،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالّية،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2009 باإن�شاء دائرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي وتعديلته،
ظام املايل حلكومة دبي، وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النِّ

وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2018 باإن�شاء جهاز الرقابة املالّية،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )8( ل�شنة 2018،

لوكّية والفّنية ملُوّظفي  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )13( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإطار الكفاءات ال�شُّ
حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )41( ل�شنة 2015 ب�شاأن جلنة التظلُّمات املركزّية ملُوّظفي حكومة 
دبي،

قررنا ما يلي: 
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق الن�س على غري ذلك:

: حكومة دبي. احلكومة 
: املجل�س التنفيذي لإمارة دبي. املجل�س التنفيذي 
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: قانون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )8( ل�شنة 2018. القانون 
لطات  : الدوائر احلكومّية، والهيئات واملُوؤ�ّش�شات العاّمة، واملجال�س وال�شُّ الدائرة 

التابعة للحكومة، التي تخ�شع لأحكام القانون.
: دائرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي. دائرة املوارد الب�شرّية 
: نظام اإدارة الأداء ملُوّظفي احلكومة. ظام  النِّ

جمموعة  يت�شّمن  الذي  الب�شرّية،  املوارد  دائرة  من  املُعتمد  الدليل   : الدليل الإجرائي 
ظام. الإجراءات واخلطوات واملُدد والّنماذج اللزمة لتطبيق النِّ

يف  ومن  العام  والأمني  التنفيذي  املُدير  وي�شمل  الدائرة،  عام  ُمدير   : املُدير العام 
ُحكِمه.

: الوحدة التنظيمية التي ُتعنى ب�ُشوؤون املُوّظفني يف الدائرة. اإدارة املوارد الب�شرّية 
عبة وما مُياِثلها يف الدائرة. : وت�شمل القطاع اأو الإدارة اأو الق�شم اأو ال�شُّ الوحدة التنظيمّية 

الدائرة وي�شمل  ُموازنة  الواردة �شمن  الوظائف  اإحدى  ي�شغل  ُكل من   : املُوّظف 
الّذكر والأنثى.

الوحدة  ُموّظفي  اأداء  على  ُمبا�شرًة  الإ�شراف  يتوّلى  الذي  املُوّظف   : الرئي�س املُبا�شر 
التنظيمّية.

يقل  األ  على  التنظيمّية،  الوحدة  على  الإ�شراف  يتوّلى  الذي  املُوّظف   : املُدير املُراِجع 
ُم�شتواه التنظيمي عن ُمدير اإدارة.

للقيا�س،  القابلة  ال�شرورّية  لوكّيات  وال�شُّ واملهارات  املعارف  جمموعة   : لوكّية  الكفاءات ال�شُّ
اللزمة لتحقيق الأداء الفّعال، وت�شمل الكفاءات الأ�شا�شّية والقيادّية.

وخطط  لوكّية  ال�شُّ والكفاءات  الفردّية  الأهداف  ت�شمل  التي  الوثيقة   : خطة الأداء 
رات املطلوب حتقيقها من املُوّظف. التطوير واملُوؤ�شِّ

التدريبّية  والربامج  التطويرّية  والأهداف  املهام  ت�شمل  التي  الوثيقة   : خطة التطوير 
اأداء  نتيجة  املُوّظف احلا�شل على  ومهارات  ُقدرات  لتح�شني  اللزمة 

ُمتديّن.
املُوّظف  على  يجب  التي  والتطبيق،  للقيا�س  القابلة  املُحّددة  الغايات   : الأهداف الفردّية 

حتقيقها خلل فرتة زمنّية حُمّددة ويتم بناًء عليها قيا�س اأدائه.
�شب املُ�شّكلة يف الدائرة،  : جلنة ُمراجعة نتائج تقييم الأداء وُموازنة النِّ جلنة املُراجعة 

وفقًا لأحكام هذا القرار.
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التظلُّمات  البت يف  تتوّلى  التي  القانون،  وفقًا لأحكام  املُ�شّكلة  اللجنة   : جلنة التظلُّمات وال�ّشكاوى 
وال�ّشكاوى املُقّدمة من ُموّظفي الدائرة.

نطاق �لتطبيق
�ملادة )2(

يتم  الذين  املُوّظفني  اأحكامه  وُي�شتثنى من  الدائرة،  ُموّظفي  القرار على جميع  اأحكام هذا  ُتطّبق 
تعيينهم وفقًا لنظام التعيني املُوؤّقت.

�أهد�ف �لنِّظام
�ملادة )3(

ظام اإلى حتقيق ما يلي: يهدف النِّ
ها واخت�شا�شاتها املنوطة بها، والرتقاء  زيادة اإنتاجّية وتناُف�شّية الدائرة عند قيامها مبهامِّ   .1

باأداِئها مبا ي�شمن حتقيق الكفاءة العالية والأداء املُتمّيز للحكومة.
ربط الأهداف الفردّية بالأهداف ال�شرتاتيجّية للدائرة.   .2

حتديد اآلّية و�شوابط قيا�س اأداء املُوّظف بطريقة مو�شوعّية وعادلة، من خلل بيان مراحل    .3
عملّية اإدارة وتقييم الأداء، وو�شع منهجّية وا�شحة لت�شجيع وتعزيز الإجنازات.

تطوير وحت�شني اأداء املُوّظف من خلل حتديد الحتياجات التطويرّية والتدريبّية له.   .4
اإيجاد منهجّية وا�شحة وحُمّددة ت�شمن ربط الأداء والتميُّز الفردي بنظام املُكافاآت واحلوافز    .5

الت�شجيعّية.

�خت�صا�صات د�ئرة �ملو�رد �لب�صرّية
�ملادة )4(

لغايات هذا القرار، تتولى دائرة املوارد الب�شرّية املهام وال�شلحّيات التالية:
ظام. تقدمي امل�شورة والّدعم اللزم للدائرة يف ُكل ما يتعّلق بتطبيق النِّ   .1

ظام. ُمتابعة التزام الدائرة بتطبيق النِّ   .2
اإ�شدار الدليل الإجرائي وحتديثه، وُمتابعة تنفيذه.   .3

ظام من قبل الدوائر بهدف حت�شينه وتطويره. قيا�س وتقييم اأثر تطبيق النِّ   .4
املُراجعة الدورّية لأحكام هذا القرار، واقرتاح اأي تعديلت لزمة عليه، ورفعها اإلى اجلهات    .5
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ة لعتمادها. املُخت�شّ
ظام. 6. اأي مهام اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف النِّ

�لتز�مات �لد�ئرة
�ملادة )٥(

تلتزم الدائرة مبا يلي:
اإعداد واعتماد خّطتها ال�شرتاتيجّية وخطط العمل الت�شغيلّية ال�شنوّية للوحدات التنظيمّية    .1

ظام. فيها، مبا يتوافق مع املواعيد الزمنّية املُحّددة ملراحل النِّ
ق من ربط الأهداف الفردّية للُموّظف باأهدافها ال�شرتاتيجّية. التحقُّ   .2

حتديد ن�شب التوزيع املُوّجهة لنتائج تقييم الأداء ال�شنوّية، وتزويد دائرة املوارد الب�شرّية بهذه    .3
الن�شب، يف بداية ُكل عام مع بيان الأ�شباب املُوؤّيدة لذلك.

ظام. الدليل الإجرائي، مبا يف ذلك املواعيد الزمنّية املُحّددة ملراحل تطبيق النِّ   .4
و�شع نظام خا�س للُمكافاآت واحلوافز الت�شجيعّية ملُوّظفيها عن اإجنازاتهم املُتمّيزة.   .5

للأهداف  الأداء  رات  ُموؤ�شِّ حتقيق  ن�شب  تت�شّمن  �شنوّية،  بتقارير  التنفيذي  املجل�س  تزويد    .6
ال�شرتاتيجّية للدائرة.

ظام. تزويد دائرة املوارد الب�شرّية بالبيانات واملعلومات التي تطُلبها ب�شاأن تطبيق النِّ   .7

�لتز�مات �إد�رة �ملو�رد �لب�شرّية
�ملادة )6(

تلتزم اإدارة املوارد الب�شرّية مبا يلي:
ظام لدى الدائرة. ُمتابعة تطبيق وتنفيذ جميع مراحل النِّ   .1

ظام. تزويد الوحدات التنظيمّية يف الدائرة بالنماذج اللزمة لتطبيق النِّ   .2
ظام. توفري الدعم الفّني والتدريب اللزم لُروؤ�شاء الوحدات التنظيمّية املعنّية بتطبيق النِّ   .3

ظام واأهّميته. عقد الور�س التعريفّية للُموّظفني ب�شاأن النِّ   .4
تزويد جلنة املُراجعة بنتائج تقييم الأداء.   .5

هائي املُعتمدة على م�شوؤويل الوحدات التنظيمّية. توزيع نتائج تقييم الأداء النِّ   .6
ظام مع الأنظمة والعملّيات الرئي�شة للموارد الب�شرّية، مثل نظام تخطيط  ربط ُمرجات النِّ   .7

القوى العاملة، التعاُقب الوظيفي، وغريها.

Issue 440 Pages.indd   25 10/14/18   1:43 PM



�لعدد )44٠( - �ل�صنة )٥2( - 8 �صفر  144٠هـ - �ملو�فق 17 �أكتوبر  2٠18م 26 حكومة دبي - �جلريدة �لر�صمية

اعتماد املُبادرات والربامج اللزمة لت�شجيع ثقافة التميُّز والبتكار والإبداع ملُوّظفي الدائرة.   .8
اإلى املُدير العام للتوجيه مبا يراه ُمنا�ِشبًا  ظام، ورفعها  ة بتطبيق النِّ اإعداد التقارير اخلا�شّ   .9

ب�شاأنها.

�لتز�مات �لرئي�س �ملُبا�شر
�ملادة )7(

يلتزم الرئي�س املُبا�شر مبا يلي:
ظام واإجراءاته. الإطار الزمني املُحّدد ملراحل تطبيق النِّ   .1

و�شع خطة الأداء مُب�شاركة املُوّظف، على اأن ت�شمل هذه اخلطة الأهداف الفردّية والكفاءات    .2
لوكّية واأوزانها، ومبا يّتفق مع الأهداف ال�شرتاتيجّية للدائرة واخلطة الت�شغيلّية للوحدة  ال�شُّ

التنظيمّية التي يتبعها.
ت�شجيع املُوّظفني على التعاون فيما بينهم وتقوية روح الفريق الواحد، وتر�شيخ قيم ومبادئ    .3
هم الوظيفّية.  التناُف�شّية الإيجابّية والعادلة، وتر�شيخ ثقافة البتكار والإبداع يف اأدائهم ملهامِّ

بهدف  وتوثيق ذلك  العام،  املُ�شتِمر طوال  والإر�شاد  التوجيه  املُوّظف من خلل  اأداء  ُمتابعة    .4
حتديد الُفر�س والتحّديات والحتياجات التدريبّية والتطويرّية وتنفيذها بالتن�شيق مع اإدارة 

املوارد الب�شرّية.
ُمناق�شة املُوّظف بنتائج تقييم اأدائه مبو�شوعّية و�شفافّية وتوثيقها.   .5

�شب املُحّددة. �شب املُوّجهة لنتائج تقييم اأداء ُموّظفي الوحدة التنظيمّية، وفقًا للنِّ توزيع النِّ   .6

�لتز�مات �ملُوّظف
�ملادة )8(

يلتزم املُوّظف مبا يلي:
ظام والتقيُّد باإجراءاته. املُ�شاركة الفّعالة يف جميع مراحل النِّ   .1

تنفيذ خطة الأداء املُّتفق عليها، والحتفاظ بالأدّلة والوثائق املُتعلِّقة بذلك.   .2
تطوير وحت�شني اأداِئه بناًء على التوجيه والإر�شاد ال�شادر اإليه من الرئي�س املُبا�شر.   .3

التقيُّد واللتزام بخطط التدريب والتطوير املُعتمدة.   .4
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تقييم �أد�ء �ملُوّظف �ملنقول د�خل �لد�ئرة
�ملادة )٩(

على الرئي�س املُبا�شر تقييم اأداء املُوّظف قبل نقله اإلى وحدة تنظيمّية اأخرى اإذا كانت املُّدة  اأ-  
التي اأم�شاها يف العمل حتت اإ�شرافه خلل �شنة التقييم ل تقل عن )3( ثلثة اأ�شهر.

اإذا كانت ُمّدة خدمة املُوّظف خلل �شنة التقييم )6( �شتة اأ�شهر فاأكرث لدى الوحدة التنظيمّية  ب-  
املنقول اإليها، يتوّلى الرئي�س املُبا�شر لدى هذه الوحدة تقييم اأداء املُوّظف عن ال�ّشنة باأكملها 
التنظيمّية  الوحدة  يف  ق�شاها  التي  الفرتة  عن  اأدائه  تقييم  نتيجة  العتبار  بعني  الأخذ  مع 

املنقول منها.
اأ�شهر،  تقل عن )3( ثلثة  ملُدد ل  الواحدة  ال�ّشنة  اأكرث من مّرة خلل  املوظف  نقل  اإذا مت  ج-  

ط التقييم الذي ح�شل عليه يف ُكل مرة. فيكون تقييم اأدائه املُعتمد هو ناجت ُمتو�شِّ

تقييم �أد�ء �ملُوّظف �ملنقول خارج �لد�ئرة
�ملادة )1٠(

الدائرة  يف  املُبا�شر  الرئي�س  يتوّلى  التقييم،  �شنة  خلل  اأخرى  دائرة  اإلى  املُوّظف  ُنِقل  اإذا  اأ-  
اأن  �شريطة  الدائرة،  لدى هذه  العمل  التي ق�شاها يف  الفرتة  اأدائه عن  تقييم  املنقول منها 
يكون قد اأم�شى )3( ثلثة اأ�شهر على الأقل من �شنة التقييم، واإر�شال نتائج هذا التقييم اإلى 

الدائرة املنقول اإليها يف موعد اأق�شاه )10( ع�شرة اأّيام عمل من تاريخ الّنقل.
على الرئي�س املُبا�شر يف الدائرة املنقول اإليها املُوّظف و�شع خطة اأداء جديدة له خلل )20(  ب-  

ع�شرين يوم عمل من تاريخ ُمبا�شرته العمل، وتقييم اأدائه بناًء على هذه اخلطة.

تقييم �أد�ء �ملُوّظف �ملُعار
�ملادة )11(

تتولى اجلهة املُعار اإليها املُوّظف تقييم اأدائه خلل فرتة الإعارة وتزويد الدائرة املُعار منها بُن�شخة 
عن هذا التقرير يف نهاية �شنة التقييم.

تقييم �أد�ء �ملُوّظف �ملُنتدب د�خل �لد�ئرة
�ملادة )12(

اإذا مت ندب املُوّظف لوظيفة اأخرى دون تكليفه مبهام وظيفته الأ�شلّية وزادت ُمّدة الّندب على  اأ-  
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اأدائه عن هذه  تقييم  اإليها  املُنتدب  الوظيفة  املُبا�شر يف  الرئي�س  فيتولى  اأ�شهر،  ثلثة   )3(
املُّدة. 

اإذا مت ندب املُوّظف للقيام مبهام وظيفة اأخرى بالإ�شافة اإلى مهام وظيفته الأ�شلّية، فيتولى  ب-  
وذلك  الّندب،  ُمّدة  عن  الّنظر  ب�شرف  اأدائه  تقييم  الأ�شلّية  الوظيفة  يف  املُبا�شر  الرئي�س 

بالتن�شيق مع الرئي�س املُبا�شر للوظيفة املُنتدب اإليها.

تقييم �أد�ء �ملُوّظف �ملُنتدب خارج �لد�ئرة
�ملادة )13(

اإذا مت ندب املُوّظف ب�شكل ُكّلي اإلى دائرة اأخرى، تتولى الدائرة املُنتدب اإليها املُوّظف تقييم  اأ-  
اأدائه خلل فرتة الّندب، وتزويد الدائرة املُنتدب منها املُوّظف بُن�شخة من هذا التقرير خلل 

�شهر من تاريخ انتهاء فرتة الّندب.
اإذا مت ندب املُوّظف ب�شكل ُجزئي اإلى دائرة اأخرى، تتولى الدائرة املُنتدب منها املُوّظف تقييم  ب-  

اأدائه بالتن�شيق مع الدائرة املُنتدب اإليها.

تقييم �أد�ء �ملُوّظف خالل فرتة �لختبار
�ملادة )14(

يتم تقييم اأداء املُوّظف خلل فرتة الختبار من قبل الرئي�س املُبا�شر، على اأن يتم توجيهه خلل هذه 
الفرتة اإلى نقاط الُقّوة والتطوير املُتعلِّقة باأدائه، ويف حال تثبيته يف الوظيفة تدُخل فرتة الختبار 

خلطة الأداء �شمن دورة التقييم ال�ّشنوّية.

مر�حل �لنِّظام
�ملادة )1٥(

ظام من املراحل التالية: يتكون النِّ
مرحلة تخطيط الأداء.   .1

مرحلة املُراجعة الدورّية.   .2
مرحلة التقييم.   .3

�شب. مرحلة املُوازنة و�شبط النِّ   .4
مرحلة املُكافاأة والتقدير.   .5
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مرحلة تخطيط �لأد�ء
�ملادة )16(

ه الوظيفّية، يتعنّي على الرئي�س املُبا�شر و�شع خطة  لغايات قيا�س اأداء املُوّظف واإجنازه الفعلي ملهامِّ
الأداء للُموّظف وفقًا للدليل الإجرائي.

مرحلة �ملُر�جعة �لدورّية
�ملادة )17(

تهدف هذه املرحلة اإلى �شمان ُمراجعة وُمتابعة اأداء املُوّظف من قبل الرئي�س املُبا�شر لغايات  اأ-  
قيا�س وحتديد ن�شب الإجناز املطلوبة، وتت�شّمن هذه املرحلة ما يلي:

التقييم املبدئي من قبل املُوّظف لأدائه، ُمعّززًا مبا لديه من وثائق وُم�شتندات.   .1
لوكّية املطلوب حتقيقها. ُمراجعة ن�شب حتقيق الأهداف وُم�شتويات الإجادة للكفاءات ال�شُّ   .2

تعديل خطة الأداء اإذا تطّلب الأمر ذلك، على اأن يتم اإ�شراك املُوّظف بهذا التعديل.   .3
هائي.  حُتت�شب نتيجة تقييم اأداء املُوّظف خلل هذه املرحلة �شمن نتيجة التقييم النِّ ب-  

مرحلة �لتقييم
�ملادة )18(

د الدليل الإجرائي القواعد  تهدف هذه املرحلة اإلى ُمراجعة وتقييم اأداء املُوّظف خلل ال�شنة، وُيحدِّ
ة بهذه املرحلة. والإجراءات اخلا�شّ

ُم�شتوى �لتقييم
�ملادة )1٩(

يتم قيا�س اأداء املُوّظف، وفقًا ملُ�شتويات التقييم والّدرجات التالية:
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ن�شب �لتوزيع �ملُوّجهة لنتائج تقييم �لأد�ء
�ملادة )2٠(

ُيراعى عند حتديد ن�شب التوزيع املُوّجهة لنتائج تقييم الأداء ما يلي:  اأ-  
ُمنحنى التوزيع الطبيعي للأداء، وفقًا ملا هو ُمبنّي يف الدليل الإجرائي.   .1

اخُل�شو�شّية الت�شغيلّية والتنظيمّية للدائرة.   .2
رات ال�شرتاتيجّية املُ�شتهدف حتقيقها. الأهداف واملُوؤ�شِّ   .3

ل يف نهاية �شهر مار�س من العام الذي  على الدائرة تزويد دائرة املوارد الب�شرّية بتقرير ُمف�شّ ب-  
الأداء  تقييم  لنتائج  املُوّجهة  التوزيع  ن�شب  التقرير  هذا  يت�شّمن  اأن  على  التقييم،  �شنة  يلي 
رات الأداء املُوؤ�ّش�شّية املُرتِبطة باخلطة ال�شرتاتيجّية املُعتمدة  املُعتمدة، بناًء على نتائج ُموؤ�شِّ

من املجل�س التنفيذي.
تتولى دائرة املوارد الب�شرّية ُمراجعة التقرير املُ�شار اإليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة، ورفع  ج-  

رات التالية: التو�شيات اللزمة ب�شاأنه اإلى املجل�س التنفيذي، بناًء على املُوؤ�شِّ
رات الأداء املُوؤ�ّش�شّية املُعتمدة. ن�شبة حتقيق املُ�شتهدف من ُموؤ�شِّ   .1

ن�شب اإجناز وتنفيذ ُمبادرات وبرامج خطة دبي ال�شرتاتيجّية املُعتمدة.   .2
نتائج تدقيق جهاز الرقابة املالّية.   .3

نتائج اللتزام باملُوازنات احلكومّية بالتن�شيق مع دائرة املالّية.   .4
رات اأخرى تعتمدها احلكومة يف هذا ال�شاأن. اأي ُموؤ�شِّ   .5

�لدرجة ُم�شتوى �لتقييم

)5(

)4(

)3(

)2(

)1(

عات ب�شكل ملمو�س يتجاوز التوقُّ

عات يتجاوز التوقُّ

عات يفي بالتوقُّ

عات يفي مُبعظم التوقُّ

عات ل يفي بالتوقُّ
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�شب مرحلة �ملُو�زنة و�شبط �لنِّ
�ملادة )21(

مع  يتوافق  مبا  التنظيمّية  للوحدات  ال�شنوّية  الأداء  تقييم  نتائج  ُمراجعة  املرحلة  هذه  خلل  تتم 
التوزيع  ن�شب  تتجاوز  األ  على  املُوؤ�ّش�شّية،  اأداِئها  رات  ملُوؤ�شِّ حتقيقها  ون�شب  واأداِئها  ها  مهامِّ طبيعة 

املُوّجهة لنتائج تقييم الأداء املُعتمدة.

جلنة �ملُر�جعة
�ملادة )22(

ُت�شّكل يف الدائرة بقرار من املُدير العام جلنة ُت�شّمى »جلنة ُمر�جعة نتائج تقييم �لأد�ء  اأ-  
�شب«، تتاأّلف من رئي�س ونائب للرئي�س وثلثة اأع�شاء، على اأن يكون من بينهم  وُمو�زنة �لنِّ

ُمثِّل عن اإدارة املوارد الب�شرّية.
تتولى جلنة املُراجعة القيام مبا يلي: ب-  

ُمراقبة �شبط ن�شب التوزيع املُوّجهة لنتائج تقييم الأداء.   .1
م�شوؤوليها،  مع  وُمناق�شتها  التنظيمّية  للوحدات  الإجمايل  الأداء  تقييم  نتائج  ُمراجعة    .2
اأداء  تقييم  بنتائج  تتعلق  بيانات  اأي  التنظيمّية  الوحدة  رئي�س  من  تطُلب  اأن  وللجنة 

ُموّظفيه.
�شب املئوّية املُوّجهة لنتائج تقييم الأداء على الوحدات التنظيمّية. توزيع النِّ   .3

ُت�شِدر اللجنة قراراتها باعتماد نتائج تقييم الأداء النهائّية بالأغلبّية. ج-   

مرحلة �ملُكافاأة و�لتقدير
�ملادة )23(

يجوز للدائرة تقدير وُمكافاأة املُوّظف املُتمّيز، وذلك لتحفيزه وت�شجيعه على الإجناز، وفقًا لنظام 
د الدليل الإجرائي الأحكام اخلا�شة بهذه  املُكافاآت العينّية والنقدّية املُعتمد من قبلها، على اأن ُيحدِّ

املرحلة.

�إد�رة �لأد�ء �ملُتدن
�ملادة )24(

الدائرة  على  يتعنّي  التي  الإجراءات  القانون  اأحكام  مع  يتعار�س  ل  ومبا  الإجرائي  الدليل  د  ُيحدِّ
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اتباعها يف حال ح�شول املُوّظف على نتيجة تقييم اأداء »ل يفي بالتوقعات«.

�لتظلُّم على نتيجة �لتقييم
�ملادة )2٥(

على الرئي�س املُبا�شر ُمناق�شة املُوّظف ب�شاأن نتيجة تقييم اأدائه ال�ّشنوي خلل )10( ع�شرة  اأ-  
اأيام عمل من تاريخ تبليغ املُوّظف خّطيًا بنتيجة هذا التقييم، والعمل على حل اأي خلف قد 

ين�شاأ يف هذا ال�شاأن.
اإذا مل يرت�ِس املُوّظف بنتيجة تقييم اأدائه ال�ّشنوي، جاز له اأن يتظّلم على هذه النتيجة وفقًا  ب-  

للت�شل�ُشل التايل:
املُ�شار  املُّدة  انتهاء  تاريخ  يومي عمل من  املُراجع خلل  املُدير  اإلى  تظلُّم خّطي  تقدمي    .1
التظلُّم خلل  البت يف هذا  املُراجع  املُدير  املادة، وعلى  الفقرة )اأ( من هذه  اإليها يف 
)5( خم�شة اأيام عمل من تاريخ تقدميه، اأو من تاريخ ُمبا�شرِته العمل اإذا كان ُمتغّيبًا عن 
العمل باإجازة ر�شمّية وفقًا ملا هو ُمقّرر يف القانون، ويف حال جتاوزت ُمّدة غيابه اأكرث من 
)21( واحد وع�شرين يوم عمل من تاريخ تقدمي التظلُّم، يتوّلى من يقوم مقاُمه البت يف 

هذا التظلُّم.
تقدمي تظلُّم خّطي اإلى جلنة التظلُّمات وال�ّشكاوى خلل )5( خم�شة اأيام عمل من تاريخ    .2
ي )7( �شبعة اأيام عمل من  تبلُّغه خّطيًا بنتيجة تظلُّمه لدى املُدير املُراجع، اأو بعد ُم�شِ
تاريخ تقدمي تظلُّمه دون البت فيه، اأو من التاريخ الذي كان يجب البت فيه وفقًا لأحكام 
البند )1( من الفقرة )ب( من هذه املادة، واإل اعُترِب القرار ال�شادر عن املُدير املُراجع 

يف هذا ال�شاأن ِنهائّيًا.
جلنة  قرار  من  دبي  حكومة  ملُوّظفي  املركزّية  التظلُّمات  جلنة  اإلى  خّطي  تظلُّم  تقدمي    .3
التظلُّمات وال�ّشكاوى ال�شادر ب�شاأن تقييم اأدائه، خلل )14( اأربعة ع�شر يوم عمل من 
ي )30( ثلثني يومًا من  تاريخ تبلُّغه خّطيًا بقرار جلنة التظلُّمات وال�ّشكاوى، اأو بعد ُم�شِ

تاريخ تقدمي التظلُّم اإليها دون البت فيه.

غياب �ملُوّظف يف �شنة �لتقييم
�ملادة )26(

ل يتم تقييم اأداء املُوّظف ب�شكل فعلي يف حال تغيُِّبه عن العمل ل�شبب م�شروع ملُّدة تزيد على  اأ-  
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ل املُوّظف يف هذه احلالة على نتيجة تقييم  )6( �شتة اأ�شهر خلل �شنة التقييم، على اأن يح�شُ
التقييم هذه �شمن  نتيجة  وتدُخل  فيها،  تغّيب  التي  التقييم  �شنة  عات« عن  بالتوقُّ »يفي  اأداء 

ن�شب التوزيع املُوّجهة لنتائج تقييم الأداء للدائرة.
اإل  عات«،  بالتوقُّ »يفي  اأداء  تقييم  والحتياطّية  الوطنّية  باخلدمة  املُلتِحق  املُوّظف  منح  يتم  ب-  
اإذا كانت نتيجة تقييم الأداء التي ح�شل عليها خلل ال�شنة التي �شبقت التحاقه باخلدمة 

الوطنّية والحتياطّية اأكرث من ذلك، فيتم منح املُوّظف يف هذه احلالة التقييم ذاته.

�إ�صد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )27(

ُي�شدر ُمدير عام دائرة املوارد الب�شرّية القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )28(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2019، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.
                                                                             

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )4٠( ل�صنة 2٠18
ب�صاأن

قـــــريـــــة �لعـــــائلـــــة
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالّية،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديلته،

ر، وُي�شار اإليها فيما  وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإن�شاء موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الُق�شّ
بعد بـِ »�ملوؤ�ش�شة«،

بـِ  بعد  فيما  اإليها  وُي�شار  دبي،  املُجتمع يف  تنمية  ب�شاأن هيئة   2015 ل�شنة  رقم )8(  القانون  وعلى 
»�لهيئة«،

ظام املايل حلكومة دبي، وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النِّ
وعلى القانون رقم )14( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الوقف والهبة يف اإمارة دبي،

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

قررنا ما يلي:
نقل قرية �لعائلة

�ملادة )1(
ُتنقل مبوجب هذا القرار »قرية �لعائلة« من املوؤ�ش�شة اإلى الهيئة، وُتلحق بهيكلها التنظيمي.

نقل �حلقوق و�للتز�مات
�ملادة )2(

ُتنقل اإلى الهيئة مبوجب هذا القرار كاّفة الأ�شول واحُلقوق واللتزامات املُتعلِّقة بقرية العائلة.
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�شات �ملالّية نقل �ملُخ�شّ
�ملادة )3(

ال�شنوّية  املُوازنة  يف  العائلة  لقرية  املر�شودة  املالّية  �شات  املُخ�شّ نقل  املالّية  دائرة  على  اأ-  
للُموؤ�ش�شة اإلى املُوازنة ال�شنوّية للهيئة.

العائلة،  قرية  ل�شالح  �شة  املُخ�شّ الأموال  كافة  القرار  بهذا  العمل  بتاريخ  الهيئة  اإلى  ُينقل  ب-  
بالإ�شافة اإلى اأي منح اأو هبات اأو تربُّعات يتم تقدميها للقرية بعد العمل باأحكامه.

نقل �ملُوّظفني
�ملادة )4(

احتفاظهم  مع  الهيئة  اإلى  القرار  بهذا  العمل  بتاريخ  العائلة  قرية  يف  العاملون  املُوّظفون  ُينقل 
الب�شرّية حلكومة دبي رقم )27(  املوارد  اإدارة  اأحكام قانون  ب�شاأنهم  املُكت�شبة، وُيطّبق  بُحقوقهم 

ل�شنة 2006 وتعديلته، واأي قانون اآخر يحل حمله.

نظارة �لوقف
�ملادة )٥(

الأوقاف  املوؤ�ش�شة بنظارة  ت�شتمر  اإليه،  املُ�شار   2017 ل�شنة  بالقانون رقم )14(  الإخلل  مع عدم 
ة بقرية العائلة، على اأن تقوم بتحويل ريعها اإلى الهيئة، وفقًا للت�شريعات ال�شارية يف الإمارة. اخلا�شّ

ح�صاب قرية �لعائلة و�أهد�فه
�ملادة )6(

ُين�شاأ يف الهيئة ح�شاب خا�س ُي�شّمى »ح�شاب قرية �لعائلة«، تودع فيه ح�شيلة ريع الأوقاف  اأ-  
والهبات والو�شايا والتربُّعات التي ُتقّدم اإلى قرية العائلة.

يهدف اإن�شاء احل�شاب املُ�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اإلى ما يلي: ب-  
ُم�شاعدة  يف  املُجتمع  اأفراد  بني  التعاون  اأوا�شر  وتقوية  الجتماعي  التكاُفل  روح  تنمية    .1

الفئات التي يتم اإيواوؤها يف قرية العائلة.
على  وُم�شاعدِتِهم  العائلة،  قرية  يف  اإيواوؤها  يتم  التي  للفئات  الجتماعي  العون  تقدمي    .2

روف التي ُيواجهونها. جتاوز امِلَحن والظُّ
جت�شري الفجوة بني اأفراد املُجتمع، وحتقيق العي�س الكرمي للفئات التي يتم اإيواوؤها يف    .3
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قرية العائلة. 
و�شمان  العائلة،  قرية  يف  اإيواوؤها  يتم  التي  للفئات  املُ�شتدام  املايل  التمكني  حتقيق    .4

ا�شتدامة العي�س الكرمي لها.

�إد�رة ح�صاب قرية �لعائلة
�ملادة )7(

يتم اإدارة ح�شاب قرية العائلة املُ�شار اإليه يف املادة )6( من هذا القرار، وفقًا للأ�شول املُحا�شبّية 
املن�شو�س عليها يف القانون رقم )1( ل�شنة 2016 املُ�شار اإليه، وما هو معمول به لدى حكومة دبي.

�إ�صد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )8(

ُي�شدر ُمدير عام الهيئة القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

�لإلغاء�ت
�ملادة )٩(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )1٠(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )41( ل�صنة 2٠18
بت�صكيل

جمل�س �أمناء ُكّلية حمّمد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومّية
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وتعديلته،  احلكومّية  للإدارة  را�شد  بن  حمّمد  ُكّلية  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

وُي�شار اإليها فيما بعد بـ »�لُكّلية«،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،

ُكّلية حمّمد بن را�شد  اأمناء  2015 بت�شكيل جمل�س  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )52( ل�شنة 
للإدارة احلكومّية،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�شنة 2018 بتعيني ُع�شو يف جمل�س اأمناء ُكّلية حمّمد بن 
را�شد للإدارة احلكومية،

قررنا ما يلي:
ت�شكيل جمل�س �لأمناء

�ملادة )1(
ُي�شّكل جمل�س اأمناء الُكّلية برئا�شة معايل/ حميد حممد �لقطامي، وُع�شّوية ُكل من:  اأ-  

ال�شّيد/ عبـــــداهلل حممـــــد بن طـــــوق   .1
ال�شّيد/ طـــار�س عيــــد املــن�شــــوري         .2

ال�شّيد/ عبــداهلل علي بن زايــــد الفل�شي       .3
الدكتور/ عبـدالرحمـن عبداملنـان العور   .4
الدكتور/ طيب اأمان اهلل حممــد كمالــي   .5

الدكتور/ خالــد حممــــد اخلـــزرجـــي   .6
الدكتور/ عبدال�شلم حنفي حممد املدين   .7

Issue 440 Pages.indd   37 10/14/18   1:43 PM



�لعدد )44٠( - �ل�صنة )٥2( - 8 �صفر  144٠هـ - �ملو�فق 17 �أكتوبر  2٠18م 38 حكومة دبي - �جلريدة �لر�صمية

ال�شّيدة/ عائــــ�شـــة عبـــــداهلل ميــــران   .8
وذلك ملُّدة ثلث �شنوات قابلة للتجديد.  

اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�شاء جمل�س اأمناء الُكّلية املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�شكيل املجل�س، فاإّنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�س اأمناء الُكّلية يف اأداء 

هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم. مهامِّ

�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.  ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )42( ل�صنة 2٠18
بتعيني

ُمدير تنفيذي ملعهد دبي �لعقاري
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2012 باإن�شاء معهد دبي العقاري،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2013 ب�شاأن دائرة الأرا�شي والأملك،
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
التنظيمي لدائرة الأرا�شي  الهيكل  2018 باعتماد  ل�شنة  التنفيذي رقم )17(  وعلى قرار املجل�س 

والأملك،

قررنا ما يلي: 
تعيني �ملُدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
ومُتنح  العقاري،  دبي  ملعهد  تنفيذيًا  ُمديرًا  �ملري،  �لغ�صي�ص  �ل�صّيدة/ هند عبيد خليفة  ُتعنّي 
درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�شنة 2015 املُ�شار اإليه، والقرارات ال�شادرة 

مبوجبه.

Issue 440 Pages.indd   39 10/14/18   1:43 PM



�لعدد )44٠( - �ل�صنة )٥2( - 8 �صفر  144٠هـ - �ملو�فق 17 �أكتوبر  2٠18م 4٠ حكومة دبي - �جلريدة �لر�صمية

�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )43( ل�صنة 2٠18
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع ت�شجيع و�إد�رة �ل�شتثمار �لعقاري
بد�ئرة �لأر��شي و�لأمالك

__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2013 ب�شاأن دائرة الأرا�شي والأملك،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنظيمي لدائرة الأرا�شي  الهيكل  2018 باعتماد  ل�شنة  التنفيذي رقم )17(  وعلى قرار املجل�س 
والأملك،

قررنا ما يلي: 
تعيني �ملُدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
ُتعنّي �ل�صّيدة/ ماجده علي ر��صد، ُمديرًا تنفيذيًا لقطاع ت�شجيع واإدارة ال�شتثمار العقاري بدائرة 
الأرا�شي والأملك، ومُتنح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�شنة 2015 املُ�شار 

اإليه، والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
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�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )44( ل�صنة 2٠18
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع �لت�شجيل و�خلدمات �لعقارّية بد�ئرة �لأر��شي 
و�لأمالك

__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2013 ب�شاأن دائرة الأرا�شي والأملك،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنظيمي لدائرة الأرا�شي  الهيكل  2018 باعتماد  ل�شنة  التنفيذي رقم )17(  وعلى قرار املجل�س 
والأملك،

قررنا ما يلي: 
تعيني �ملُدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
الت�شجيل واخلدمات العقارّية  �ل�صّيد/ ماجد �صقر عبد�هلل �ملري، ُمديرًا تنفيذيًا لقطاع  ُيعنّي 
بدائرة الأرا�شي والأملك، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�شنة 2015 

املُ�شار اإليه، والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
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�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440 هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )4٥( ل�صنة 2٠18
بتعيني

ُمدير تنفيذي لقطاع �لّدعم �ملُوؤ�ّش�شي بد�ئرة �لأر��شي و�لأمالك
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2013 ب�شاأن دائرة الأرا�شي والأملك،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

التنظيمي لدائرة الأرا�شي  الهيكل  2018 باعتماد  ل�شنة  التنفيذي رقم )17(  وعلى قرار املجل�س 
والأملك،

قررنا ما يلي: 
تعيني �ملُدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
ُيعنّي �ل�صّيد/ حممد علي حممد بن خليفه �لبدو�وي، ُمديرًا تنفيذيًا لقطاع الّدعم املُوؤ�ّش�شي 
بدائرة الأرا�شي والأملك، ومُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم )2( ل�شنة 2015 

املُ�شار اإليه، والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
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�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )46( ل�صنة 2٠18
بنقل وتعيني

رق و�ملُو��شالت �ملُدير �لتنفيذي ملُوؤ�ّش�شة �ملُو��شالت �لعاّمة بهيئة �لطُّ
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
رق واملُوا�شلت وتعديلته،  وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2005 باإن�شاء هيئة الطُّ

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي، 

�شات املُديرين التنفيذيني  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 ب�شاأن رواتب وعلوات وبدلت وُم�شّ
يف حكومة دبي،

رق  الطُّ لهيئة  التابعة  املُوؤ�ّش�شات  باإن�شاء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملُوا�شلت واعتماد هيكلها املُوؤ�ّش�شي والتنظيمي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )9( ل�شنة 2008 بتعيني املُدير التنفيذي ملُوؤ�ّش�شة الرتخي�س بهيئة 
رق واملُوا�شلت، الطُّ

2015 ب�شاأن ت�شكني بع�س املُديرين التنفيذيني يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )55( ل�شنة 
حكومة دبي،

رق  الطُّ لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�شنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملُوا�شلت،

وعلى القرار الإداري رقم )799( ل�شنة 2017 بنقل ُمدير تنفيذي ملُوؤ�ّش�شة املُوا�شلت العاّمة،

قررنا ما يلي:
نقل وتعيني �ملُدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
ُينقل �ل�شّيد/ �أحمد ها�شم بهروزيان، املُدير التنفيذي ملُوؤ�ّش�شة الرتخي�س، وُيعنّي ُمديرًا تنفيذّيًا 
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رق واملُوا�شلت، ومُينح الفئة الوظيفّية املُقّررة للُمدير التنفيذي  ملُوؤ�ّش�شة املُوا�شلت العاّمة بهيئة الطُّ
ملُوؤ�ّش�شة املُوا�شلت العاّمة مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم )55( ل�شنة 2015 املُ�شار اإليه.

�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 17 دي�شمرب 2017، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

 
�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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قر�ر رقم )1( ل�صنة 2٠18
بت�صكيل

جمل�س �أمناء جامعة حمد�ن بن حممد �لذكّية
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    �لرئي�س �لأعلى للجامعة

بعد الطلع على القانون رقم )13( ل�شنة 2009 باإن�شاء جامعة حمدان بن حممد الذكّية وتعديلته، 
وُي�شار اإليها فيما بعد ِبـ »�جلامعة«،

وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2009 بتعيني الرئي�س الأعلى جلامعة حمدان بن حممد الذكّية،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2014 بت�شكيل جمل�س اأمناء جامعة حمدان بن حممد الذكّية،

قررنا ما يلي:
ت�شكيل جمل�س �لأمناء

�ملادة )1(
ُي�َشّكل جمل�س اأمناء اجلامعة، برئا�شة معايل/ �شاحي خلفان متيم، وُع�شوّية ُكل من: اأ-  

نائبًا للرئي�س ال�شّيد/ مطــــر حممـــــد الطايـــــر        .1
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمد حممـــد بن حميــــدان        .2
ع�شوًا الدكتور/ لــوؤي حممــــد بالهــــول       .3
ع�شوًا ال�شّيد/ �شامي اأحمد �شاعن القمزي      .4
ع�شوًا ال�شّيد/ عيـــ�شى عبـدالفتاح كاظــــم       .5
ع�شوًا ال�شّيد/ عبداهلل جا�شــــم بن كلبــــان       .6
ع�شوًا ال�شّيد/ نا�شــــر بطـي ال�شامــــ�شي       .7
ع�شوًا ال�شّيدة/ فاطمــــة غانــــم املــــري       .8
ع�شوًا ال�شّيد/ عبد اللطيـــف عبيــــد املل       .9
ع�شوًا الدكتورة/ رجاء عيـــ�شى القــــرق       .10
ع�شوًا ال�شّيد/ اأحمد حمــدان بن دملــــوك       .11
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وذلك ملُّدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�شاء جمل�س اأمناء اجلامعة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�شكيل املجل�س، فاإّنه ي�شتمر يف هذه احلالة اأع�شاء جمل�س اأمناء اجلامعة يف 

هم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�شاء ُجُدد بدًل عنهم. اأداء مهامِّ

�ل�ّصريان و�لّن�صر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 2 اأكتوبر 2018، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

�لرئي�س �لأعلى للجامعة

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 حمرم 1440هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )1٠6( ل�صنة 2٠18م 
ب�صاأن 

منح بع�س موظفي موؤ�ش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف �شفة �ل�شبطية 
�لق�صائية

__________

�ملدير �لتنفيذي

بعـد الطـلع على القانون رقم )12( ل�شنة 2015م ب�شاأن موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف وُي�شار 
اإليها فيما بعد بـ »�ملوؤ�ش�شة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )12( ل�شنة 2006 بتعيني املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )30( ل�شنة 2011م ب�شاأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإ�شعاف 

يف اإمارة دبي وتعديلته،
وللم�شلحة العامة،

قررنا ما يلي:
منح �شفة �ل�شبطية �لق�شائية

�ملادة )1(
�شفة  القرار  بهذا  امللحق  اجلدول  يف  الوظيفية  وم�شمياتهم  اأ�شماوؤهم  الواردة  املوظفون  مينح 
ال�شبطية الق�شائية يف اإثبات و�شبط الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي 

رقم )30( ل�شنة 2011 وتعديلته.

و�جبات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )2(

يجب على املوظفني املمنوحني �شفة ال�شبطية الق�شائية مبوجب اأحكام املادة )1( من هذا القــرار 
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اللتــــزام مبا يلي :
الإجراءات  ومراعاة  وتعديلته،   2011 ل�شنة   )30( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام    .1

املن�شو�س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 2011 ل�شنة   )30( رقم  التنفيذي  املجل�س  بقرار  املخاطبني  الأ�شخا�س  التزام  من  التحقق    .2

وتعديلته، بالواجبات التي يفر�شها عليهم هذا القرار وعدم مالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا للأ�شول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�شتق�شائها وجمع  املكلفني  �شبط املخالفات    .3

املرعية يف هذا ال�شاأن.
وفقًا  بوظائفهم  تت�شل  التي  املخالفات  �شاأن  يف  اإليهم  ترد  التي  وال�شكاوى  التبليغات  تلقي    .4

للإجراءات املعتمدة لدى املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفات املرتكبة.   .5

حترير حم�شر �شبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية واحليدة واملو�شوعية.   .7
اإبراز ما يثبت �شفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم .   .8

عدم ا�شتغلل �شفة ال�شبطية الق�شائية لتحقيق م�شالح اأو منافع �شخ�شية.   .9

�شالحيات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �شفة ال�شبطية الق�شائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار مار�شة 
ال�شلحيات التالية :

ال�شتعانة باأفراد ال�شرطة عند القت�شاء.   .1
ال�شتعانة باخلرباء واملرتجمني عند ال�شرورة.   .2

3.  �شماع وتدوين اأقوال مقدمي البلغات وال�شهود.
اإجراء املعاينة وتوجيه الأ�شئلة وال�شتي�شاحات ودخول الأماكن امل�شرح لهم بدخولها جلمع    .4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يتولى مدير اإدارة ال�شوؤون الطبية والفنية باملوؤ�ش�شة اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
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القرار مبا يف ذلك : 
اإ�شدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�شبط الق�شائي امل�شمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1

القرار.
اعتماد مناذج حما�شر �شبط املخالفات مبا تت�شمنه من بيانات اأ�شا�شية ، ومبا يتفق واأحكام    .2

القانون رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�شار اإليه.  

�ل�صريان و�لن�صر
�ملادة )٥(

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

خليفة ح�صن �لدر�ي
�ملدير �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 27 اأغ�شط�س 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 16 ذو احلجة 1440هـ
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�جلدول
�لأ�شماء و�مل�شميات �لوظيفية للموظفني �ملمنوحني �شفة �ل�شبطية �لق�شائية

�مل�شمى �لوظيفي �لرقم �لوظيفي �ل�صم

رئي�س ق�شم تنظيم خدمات الإ�شعاف

رئي�س �شعبة الرتاخي�س

رئي�س �شعبة التفتي�س و الرقابة

�شابط تراخي�س اأول

�شابط تراخي�س

�شابط تفتي�س من�شاآت �شحيه

�شابط تفتي�س من�شاآت �شحية

1056

1061

1092

1525

1181

295

2016

�شعيدة بطي �شعيد بطي

نوال مراد �شاه البلو�شي

منى عثمان عبدالقادر

منال عبداهلل �شعد ال�شريف

زلفيه حكيم مريزه

�شودهاكار  فيليبدها�س

خالد جم�شيد رهروان

1

2

3

4

5

6

7

م
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