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املحتويات 

املجل�ص التنفيذي
قرارات

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )17( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي 
والأمالك.

حة  - قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
يف دبي.

ملُ�ؤ�ّض�ضة دبي  التنفيذي رقم )19( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تعيني ُمدير تنفيذي  - قرار املجل�س 
حة يف دبي. حّية بهيئة ال�ضِّ عاية ال�ضِّ للرِّ

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )20( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع التنظيم 
حة يف دبي. حي بهيئة ال�ضِّ ال�ضِّ

عاية  - قرار املجل�س التنفيذي رقم )21( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع الرِّ
حة يف دبي. �ضّية بهيئة ال�ضِّ حّية التخ�ضُّ ال�ضِّ

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )22( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع اخلدمات 
حة يف دبي. الطبّية املُ�ضاِندة والتمري�س بهيئة ال�ضِّ

لقطاع  تنفيذي  ُمدير  تعيني  ب�ضاأن   2018 ل�ضنة   )23( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
حة يف دبي. ال�ضرتاتيجّية والتط�ير املُ�ؤ�ّض�ضي بهيئة ال�ضِّ

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )24( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع خدمات 
حة يف دبي. الّدعم املُ�ؤ�ّض�ضي املُ�ضرتك بهيئة ال�ضِّ

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )25( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن نقل ُمدير تنفيذي اإلى ُم�ؤ�ّض�ضة دبي 
حّية. عاية ال�ضِّ للرِّ

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )26( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ضت�ضفى دبي 
حة يف دبي. بهيئة ال�ضِّ

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )27( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن نقل ُمدير تنفيذي اإلى ُم�ؤ�ّض�ضة دبي 
حّية. عاية ال�ضِّ للرِّ

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )28( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ضت�ضفى را�ضد 
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حة يف دبي. بهيئة ال�ضِّ
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )29( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ضت�ضفى حتا 

بهيئة ال�ضحة يف دبي.
- قرار املجل�س التنفيذي رقم )30( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن قب�ل ا�ضتقالة ُمدير تنفيذي يف هيئة 

الطرق واملُ�ا�ضالت.

ت�ضريعات اجلهات احلكومية
دائرة الأرا�ضي والأمالك

العقاري  التنظيم  م�ؤ�ض�ضة  بع�س م�ظفي  ب�ضاأن منح  ل�ضنة 2018  رقم )4(  اإداري  قرار   -
�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية.

هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية
- قرار اإداري رقم )2( ل�ضنة 2018 باإ�ضدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم 

)50( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن تنظيم املعاهد التدريبية يف اإمارة دبي.

دائرة التنمية القت�ضادية
- قرار اإداري رقم )61( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن منح بع�س م�ظفي دائرة التنمية القت�ضادية 

�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية.
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )17( ل�ضنة 201٨
باعتماد

الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي والأمالك
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قان�ن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية حلك�مة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته،

وعلى القان�ن رقم )7( ل�ضنة 2013 ب�ضاأن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
التنظيمّية  الهياكل  اعتماد  منهجّية  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجهات احلك�مّية يف اإمارة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي

املادة )1(
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي والأمالك املُلحق بهذا القرار.

اإ�ضدار القرارات التنفيذّية
املادة )2(

يك�ن ملُدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك اإ�ضدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا 
يف ذلك اعتماد مهام ال�حدات التنظيمية امل�ضم�لة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مب�جب اأحكامه.  

الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قراٍر اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.
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ال�ضريان والن�ضر
املادة )4(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــق 29  �ضعبان 1439هـ
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لأم
لأرا�ضي وا

ظيمي لدائرة ا
الهيكل التن
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٨( ل�ضنة 201٨
باعتماد

حة يف دبي الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قان�ن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية حلك�مة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته،

حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ
حة يف دبي وحتديد  وعلى املر�ض�م رقم )17( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن اإن�ضاء املُ�ؤ�ّض�ضات التابعة لهيئة ال�ضِّ

اخت�ضا�ضاِتها،
حة  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )16( ل�ضنة 2009 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة ال�ضِّ

يف دبي،
التنظيمّية  الهياكل  اعتماد  منهجّية  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجهات احلك�مّية يف اإمارة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي

املادة )1(
حة يف دبي املُلحق بهذا القرار. ُيعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ

اإ�ضدار القرارات التنفيذية
املادة )2(

حة يف دبي اإ�ضدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف  يك�ن ملُدير عام هيئة ال�ضِّ
ذلك اعتماد مهام ال�حدات التنظيمّية امل�ضم�لة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مب�جب اأحكامه.  
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الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم )16( ل�ضنة 2009 املُ�ضار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي قراٍر اآخر 
اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )4(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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يف دبي
حة 

ظيمي لهيئة ال�ض
الهيكل التن
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٩( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حة يف دبي حّية بهيئة ال�ضِّ عاية ال�ضِّ تعيني ُمدير تنفيذي ملُوؤ�ّض�ضة دبي للرِّ
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف دبي وحتديد  وعلى املر�ض�م رقم )17( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن اإن�ضاء املُ�ؤ�ّض�ضات التابعة لهيئة ال�ضِّ
اخت�ضا�ضاِتها،

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
حّية  عاية ال�ضِّ ُيعنّي الدكتور/ يون�ص حممد اأمني اأحمد كاظم، ُمديرًا تنفيذّيًا ملُ�ؤ�ّض�ضة دبي للرِّ
حة يف دبي، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 املُ�ضار  بهيئة ال�ضِّ

اإليه والقرارات ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي
      

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )20( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حة يف دبي حي بهيئة ال�ضِّ تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع التنظيم ال�ضِّ
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
حي بهيئة  ُيعنّي الدكتور/ مروان حممد حممد �ضالح املال، ُمديرًا تنفيذّيًا لقطاع التنظيم ال�ضِّ
حة يف دبي، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه  ال�ضِّ

والقرارات ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )21( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حة  �ضّية بهيئة ال�ضِّ حّية التخ�ضُّ عاية ال�ضِّ تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع الرِّ
يف دبي

__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
حّية  ال�ضِّ الرعاية  لقطاع  تنفيذّيًا  ُمديرًا  كلبان،  بن  �ضيف  اإبراهيم  اأحمد  الدكتور/  ُيعنّي 
 )2( رقم  القان�ن  لأحكام  وفقًا  تنفيذي  ُمدير  درجة  وُينح  دبي،  يف  حة  ال�ضِّ بهيئة  �ضّية  التخ�ضُّ

ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه والقرارات ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )22( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع اخلدمات الطبّية املُ�ضاِندة والتمري�ص بهيئة 
حة يف دبي ال�ضِّ

__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
الطبّية  اخلدمات  لقطاع  تنفيذّيًا  ُمديرًا  اخلاجة،  يو�ضف  عبدالرزاق  فريدة  ال�ضّيدة/  ُتعنّي 
حة يف دبي، وُتنح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القان�ن رقم  املُ�ضاِندة والتمري�س بهيئة ال�ضِّ

)2( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه والقرارات ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )23( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع ال�ضرتاتيجّية والتطوير املُوؤ�ّض�ضي بهيئة 
حة يف دبي ال�ضِّ

__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
ال�ضرتاتيجّية  لقطاع  تنفيذّيًا  ُمديرًا  البلو�ضي،  حممد  اأحمد  عبا�ص  فاطمة  ال�ضّيدة/  ُتعنّي 
القان�ن رقم  تنفيذي وفقًا لأحكام  ُمدير  حة يف دبي، وُتنح درجة  ال�ضِّ بهيئة  املُ�ؤ�ّض�ضي  والتط�ير 

)2( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه والقرارات ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )24( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع خدمات الّدعم املُوؤ�ّض�ضي املُ�ضرتك بهيئة 
حة يف دبي ال�ضِّ

__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
الّدعم  خدمات  لقطاع  تنفيذّيًا  ُمديرًا  النعيمي،  العقيلي  �ضالح  عبداهلل  اأحمد  ال�ضّيد/  ُيعنّي 
حة يف دبي، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القان�ن رقم )2(  املُ�ؤ�ّض�ضي املُ�ضرتك بهيئة ال�ضِّ

ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه والقرارات ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي
                        

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٥( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حّية عاية ال�ضِّ نقل ُمدير تنفيذي اإلى ُموؤ�ّض�ضة دبي للرِّ
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف دبي وحتديد  وعلى املر�ض�م رقم )17( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن اإن�ضاء املُ�ؤ�ّض�ضات التابعة لهيئة ال�ضِّ
اخت�ضا�ضاِتها،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )33( ل�ضنة 2014 ب�ضاأن تعيني املُدير التنفيذي ملُ�ضت�ضفى دبي،
حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ

دبي،

قررنا ما يلي:
نقل املُدير التنفيذي

املادة )1(
ُينقل الدكتور/ عبدالرحمن حممد اجل�ضمي، املُدير التنفيذي ملُ�ضت�ضفى دبي، اإلى ُم�ؤ�ّض�ضة دبي 
ال�ظيفّية  والمتيازات  ال�ّضامل  براِتبه  للُم�ؤ�ّض�ضة، مع احتفاظه  ُم�ضت�ضارًا  وُيعنّي  حّية،  ال�ضِّ عاية  للرِّ
ال�ضاِدرة  والقرارات  اإليه  املُ�ضار   2015 ل�ضنة   )2( رقم  القان�ن  مُب�جب  عليها  ل  يح�ضُ كان  التي 

مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي
      

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )26( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حة يف دبي تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ضت�ضفى دبي بهيئة ال�ضِّ
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
دبي  ملُ�ضت�ضفى  تنفيذّيًا  ُمديرًا  الري�ضي،  عبداهلل  عبدالكرمي  حممد  مرمي  الدكتورة/  ُتعنّي 
حة يف دبي، وُتنح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 املُ�ضار  بهيئة ال�ضِّ

اإليه والقرارات ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )27( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حّية عاية ال�ضِّ نقل ُمدير تنفيذي اإلى ُموؤ�ّض�ضة دبي للرِّ
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف دبي وحتديد  وعلى املر�ض�م رقم )17( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن اإن�ضاء املُ�ؤ�ّض�ضات التابعة لهيئة ال�ضِّ
اخت�ضا�ضاِتها،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )31( ل�ضنة 2014 ب�ضاأن تعيني املُدير التنفيذي ملُ�ضت�ضفى را�ضد،
حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ

دبي،

قررنا ما يلي:
نقل املُدير التنفيذي

املادة )1(
دبي  ُم�ؤ�ّض�ضة  اإلى  را�ضد،  ملُ�ضت�ضفى  التنفيذي  املُدير  املزروعي،  �ضيف  علياء  الدكتورة/  ُتنقل 
حية، وُتعنّي ُم�ضت�ضارًا للُم�ؤ�ّض�ضة، مع احتفاظها براِتبها ال�ّضامل والمتيازات ال�ظيفّية  عاية ال�ضِّ للرِّ
ال�ضاِدرة  اإليه والقرارات  املُ�ضار  ل�ضنة 2015  القان�ن رقم )2(  ل عليها مُب�جب  التي كانت حت�ضُ

مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٨( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حة يف دبي تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ضت�ضفى را�ضد بهيئة ال�ضِّ
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
حة يف  ُيعنّي الدكتور/ فهد عمر اأحمد �ضامل با�ضليب، ُمديرًا تنفيذّيًا ملُ�ضت�ضفى را�ضد بهيئة ال�ضِّ
دبي، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه والقرارات 

ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي
                        

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )2٩( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ضت�ضفى حتا بهيئة ال�ضحة يف دبي
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى القان�ن رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضِّ

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني املُدير التنفيذي

املادة )1(
بهيئة  حتا  ملُ�ضت�ضفى  تنفيذّيًا  ُمديرًا  البدواوي،  الوايل  �ضعيد  عبداهلل  �ضيف  الدكتور/  ُيعنّي 
حة يف دبي، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقًا لأحكام القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 املُ�ضار اإليه  ال�ضِّ

والقرارات ال�ضاِدرة مُب�جبه.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )30( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

قبول ا�ضتقالة ُمدير تنفيذي يف هيئة الطرق واملُوا�ضالت
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )17( ل�ضنة 2005 باإن�ضاء هيئة الطرق واملُ�ا�ضالت وتعديالته،

وعلى القان�ن رقم )2( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اإدارة امل�ارد الب�ضرّية للُمديرين التنفيذيني يف حك�مة 
دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )27( ل�ضنة 2010 بتعيني املُدير التنفيذي لقطاع الدعم الفّني 
املُ�ؤ�ّض�ضي بهيئة الطرق واملُ�ا�ضالت،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�ضنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملُ�ا�ضالت،

قررنا ما يلي:
قبول ا�ضتقالة املُدير التنفيذي

املادة )1(
التقني  الّدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املُدير  املدين،  علي  عبداهلل  ال�ضّيد/  ا�ضتقالة  ُتقبل 

املُ�ؤ�ّض�ضي بهيئة الطرق واملُ�ا�ضالت، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 اأبريل 2018.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 15 ماي� 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 29 �ضعبان 1439هـ
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قرار اإداري رقم )4( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن منح بع�ص موظفي 

موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك 

بعد الطالع على القان�ن رقم )16( ل�ضنة 2007 باإن�ضاء م�ؤ�ض�ضة التنظيم العقاري، 
وعلى القان�ن رقم )7( ل�ضنة 2013 ب�ضاأن دائرة الأرا�ضي والأمالك،

وعلى القان�ن )32( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اجلريدة الر�ضمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حك�مة دبي،

اخلا�ضة  والغرامات  الر�ض�م  اعتماد  ب�ضاأن   2009 ل�ضنة   )25( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
مب�ؤ�ض�ضة التنظيم العقاري،

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
ُينح م�ظف� م�ؤ�ض�ضة التنظيم العقاري املبّينة اأ�ضماوؤهم وم�ضمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول املُلحق 
بهذا القرار، �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف اإثبات الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س 

التنفيذي رقم )25( ل�ضنة 2009 املُ�ضار اإليه. 

واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )2(

يجب على امل�ظفني املخّ�لني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار، اللتزام 
مبا يلي:  

الإجراءات  ومراعاة  اإليه،  املُ�ضار   2009 ل�ضنة   )25( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام    .1
املن�ض��س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
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 2009 ل�ضنة   )25( رقم  التنفيذي  املجل�س  بقرار  املخاطبني  الأ�ضخا�س  التزام  من  التحقق    .2
املُ�ضار اإليه، بال�اجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار وعدم خمالفتهم لأحكامه.

بها، وفقًا لالأ�ض�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ضتق�ضائها وجمع  املُكلفني  �ضبط املخالفات    .3
املرعّية يف هذا ال�ضاأن.

وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�ضل  التي  املخالفات  �ضاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�ضكاوى  التبليغات  تلّقي    .4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ضاأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5
حترير حم�ضر �ضبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها.   .6

التحلي بالنزاهة، والأمانة ال�ظيفية، واحليدة وامل��ض�عية.   .7
اإبراز ما ُيثبت �ضفتهم عند مبا�ضرة املهام املن�طة بهم.   .8

عدم ا�ضتغالل �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�ضالح اأو منافع �ضخ�ضية.   .9

�ضالحيات ماأمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة )3(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار، ممار�ضة 
ال�ضالحيات التالية: 

ال�ضتعانة باأفراد ال�ضرطة عند القت�ضاء.   .1
ال�ضتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�ضرورة.   .2

�ضماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�ضه�د.   .3
اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�ضئلة وال�ضتي�ضاحات، ودخ�ل الأماكن املُ�ضّرح لهم بدخ�لها جلمع    .4

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  العقاري  التنظيم  مل�ؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  يت�لى 
القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�ضدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�ضبط الق�ضائي امل�ضم�لني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار. 
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اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات اأ�ضا�ضية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القان�ن رقم )8( ل�ضنة 2016 املُ�ضار اإليه.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.              

�ضلطان بطي بن جمرن 
املدير العام

�ضدر يف دبي بتاريخ 28 يناير 2018م
امل�افــــــــق 11 جمادى الأولى 1439هـ
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جدول 
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية للموظفني املخولني �ضفة ال�ضبطية 

الق�ضائية

الوحدة التنظيمية امل�ضمى الوظيفي ا�ضم املوظف

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

مدير ق�ضم الرقابة 

والتفتي�س العقاري

تنفيذي رئي�ضي- تفتي�س 

وت�ضاريح عقارية

تنفيذي تفتي�س وت�ضاريح 

عقارية

تنفيذي تفتي�س وت�ضاريح 

عقارية

تنفيذي تفتي�س وت�ضاريح 

عقارية

مدقق

مدير اإدارة الرتخي�س 

العقاري

نائب مدير اإدارة الرتخي�س 

العقاري

عبداهلل حممد اأحمد عبداهلل ال�ضحي

طارق حممد �ضعيد العبيداهلل

امنه را�ضد مراد البل��ضي

عبداهلل ح�ضن عبداهلل ال ب�بكر

�ضلطان احمد �ضعيد حممد ال�ضحي

ه�ضام حممد مطر العا�ضي الفال�ضي

علي عبداهلل حممد علي اآل علي

حميد عبداهلل ال�ضام�ضي

1

2

3

4

5

6

7

8

م
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قرار اإداري رقم )2( ل�ضنة 201٨
باإ�ضدار

الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥0( ل�ضنة 201٥
ب�ضاأن تنظيم املعاهد التدريبية يف اإمارة دبي

__________

مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية يف دبي

بعد الطالع على القان�ن رقم )30( ل�ضنة 2006 باإن�ضاء هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية يف دبي،
وعلى املر�ض�م رقم )9( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن جمع التربعات يف اإمارة دبي، 

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )50( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن تنظيم املعاهد التدريبية يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي: 
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �ضياق الن�س على غري ذلك:

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

: قرار املجل�س التنفيذي رقم )50( ل�ضنة 2015 امل�ضار اإليه. القرار 
: هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية يف دبي. الهيئة 

واأي  وال�ضلطات،  واملجال�س  العامة،  وامل�ؤ�ض�ضات  والهيئات  احلك�مية،  الدوائر   : اجلهة احلك�مية 
جهة حك�مية اأخرى.

: اجلهة املخت�ضة قان�نًا برتخي�س الأن�ضطة القت�ضادية يف الإمارة اأو يف املناطق  �ضلطة الرتخي�س 
احلرة اأو مناطق التط�ير اخلا�ضة.

بالربامج  قانونًا  عليه  ت�شرف  الذي  الن�شاط  يرتبط  التي  احلكومية  اجلهة   : اجلهة املعنّية 
قبل  م�افقتها  على  احل�ض�ل  يتطلب  والتي  املعهد،  يقدمها  التي  التدريبية 
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اإ�ضدار الت�ضريح.
: رئي�س جمل�س املديرين ومدير عام الهيئة. املدير العام 

التدريبي  الن�شاط  بتقدمي  القرار  وفقًا لأحكام  لها  اأي من�شاأة خا�شة م�شّرح   : املعهد 
للغري يف الإمارة.

الن�شاط  للمعهد مبزاولة  والتي ي�شرح مبوجبها  الهيئة  ال�شادرة عن  الوثيقة   : الت�شريح 
التدريبي يف الإمارة.

: ال�ثيقة ال�ضادرة عن �ضلطة الرتخي�س والتي يرخ�س مب�جبها للمعهد مبزاولة  الرخ�ضة 
ن�ضاطه التجاري.

ا�ضتكمال  لغايات  الت�ضريح  لطالب  الهيئة  ت�ضدرها  التي  املبدئية  امل�افقة   : امل�افقة الأولية 
اإجراءات احل�ض�ل على الرخ�ضة والت�ضريح.

: تقدمي الربامج التدريبية يف اأي من املجالت التي ي�شرح مبزاولتها يف الإمارة،  الن�شاط التدريبي 
والتي ي�ضدر بتحديدها وت�ضنيفها قرار من املدير العام بالتن�ضيق مع �ضلطة 

الرتخي�س.
اأو جمم�عة من الدورات التدريبية التي يتم تقديها للمتدربني بهدف  : دورة  الربنامج التدريبي 

زيادة معرفتهم وتط�ير مهاراتهم يف اأي من املجالت التعليمية اأو املهنية.
بع�س  معايري  حتديد  اأو  باعتماد  خارجها  اأو  الدولة  داخل  املخت�ضة  اجلهة   : جهة العتماد 

الربامج التدريبية وحمتواها وخمرجاتها و�شروط تقدميها.
: ال�ضخ�س الطبيعي امللتحق باأي من الربامج التدريبية لدى املعهد اأو اأي جهة  املتدرب 

لديها ت�شريح من قبل الهيئة بتقدمي الربنامج التدريبي.
للربنامج  بنجاح  املتدرب  اجتياز  تثبت  والتي  املعهد  عن  ال�ضادرة  ال�ثيقة   : �ضهادة التدريب 

التدريبي اأو م�ضاركته فيه.
: اعرتاف الهيئة ب�ضهادة التدريب.  الت�ضديق 
: ال�ضخ�س الطبيعي اأو العتباري. ال�ضخ�س 

�صروط اإ�صدار املوافقة الأولية للمعهد
املادة )2(

 ي�شرتط لإ�شدار املوافقة الأولية للمعهد ما يلي:
تقدمي الرخ�شة اأو املوافقة املبدئية من �شلطة الرتخي�ص، وفقًا ملا هو معتمد لديها يف هذا    .1
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ال�ضاأن.
تقدمي البيانات وامل�شتندات التالية:   .2

ال�ضم املقرتح للمعهد.  اأ-  
�ض�رة عن ج�از ال�ضفر وبطاقة اله�ية لطالب امل�افقة الأولية. ب-  

ج�از  عن  و�ض�رة  اعتباري،  �ضخ�س  الطلب  مقدم  كان  حال  يف  الرخ�ضة  عن  �ض�رة  ج-  
ال�ضفر وبطاقة اله�ية ملن يثله قان�نًا.

ال�ضكل القان�ين املقرتح للمعهد. د-  
تقدمي درا�شة جدوى تت�شمن ما يلي:   .3

الروؤية والر�ضالة والقيم والأهداف ال�ضرتاتيجية للمعهد. اأ-  
ب-   و�ضف للمعايري واملتطلبات التي �ضيعتمدها املعهد يف تعيني الك�ادر الأكاديية والتدريبية 

والإدارية ومدير املعهد. 
اأن�اع الأن�ضطة التدريبية التي يرغب املعهد بتقديها. ج-  

معايري ت�ضجيل وقب�ل املتدربني. د-  
اأن�اع املعدات والأجهزة وال��ضائل التدريبية والتعليمية التي يرغب املعهد يف ا�ضتخدامها. هـ-  
التظلم  �ضيا�ضات  اخل�ض��س  وجه  وعلى  للمعهد  الداخلية  والنظم  بال�ضيا�ضات  مقرتح  و-  

وال�ضكاوى املتعلقة باملتدربني.
مقرتح لنظام اجل�دة والتقييم الذي �ضيتبعه املعهد. ز-  

حتديد �ضاعات واأيام العمل يف املعهد. ح-  
قائمة بالربامج التدريبية التي �شوف يقدمها املعهد، على اأن تت�شمن هذه القائمة ما  ط-  

يلي: 
ا�ضم الربنامج باللغة العربية والإجنليزية.   .1

و�ضف للربنامج التدريبي.   .2
الربنامج مع حاجة  ارتباط هذا  التدريبي، ومدى  الربنامج  امل�شتهدفة من  الفئة    .3

�ض�ق العمل.
املخرجات التعليمية.   .4

مدة الربنامج التدريبي بال�ضاعات.   .5
ر�ض�م ال�ضرتاك بالربنامج التدريبي بالدرهم الإماراتي.   .6

م�افقة جهة العتماد اإن وجدت.   .7
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م�افقة اجلهة املعنّية يف الأح�ال التي يتطلب اإ�ضدار مثل هذه امل�افقة.   .4
اجلهات  من  م�ضدقة  الأولية  امل�افقة  على  للح�ض�ل  املطل�بة  وامل�ضتندات  ال�ثائق  تك�ن  اأن    .5
ه�  ملا  وفقًا  وذلك  الأ�ضلية،  للن�ضخة  مطابقة  اأو  وخارجها  الدولة  داخل  املخت�ضة  الر�ضمية 

معتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ضاأن.
�ضداد الر�ضم املقرر على طلب احل�ض�ل على الت�ضريح.   .6

اإجراءات اإ�ضدار املوافقة الأولية
املادة )3(

ُتّتبع لإ�ضدار امل�افقة الأولية الإجراءات التالية:
الغاية  املُعّد لهذه  للنموذج  الهيئة وفقًا  اإلى  الأولية  املوافقة  يتم تقدمي طلب احل�شول على    .1

لديها، معززًا بال�ثائق وامل�ضتندات املطل�بة والر�ضم املحدد.
اإ�ضعارًا  الأولية  امل�افقة  طالب  وُيعطى  الأولية،  امل�افقة  على  احل�ض�ل  طلب  الهيئة  ت�ضجل    .2

بتقدمي طلبه.
ال�شروط  جلميع  ا�شتيفائه  من  والتحقق  الفنية  الناحية  من  الطلب  بدرا�شة  الهيئة  تقوم    .3

واملتطلبات وال�ثائق وامل�ضتندات املطل�بة.
ُت�ضدر الهيئة قرارها ب�ضاأن طلب امل�افقة الأولية خالل )30( ثالثني ي�مًا من تاريخ ا�ضتيفاء    .4
الأولية  املوافقة  طالب  باإخطار  الهيئة  تقوم  الطلب  رف�ص  حال  ويف  ال�شروط،  لكافة  الطلب 

باأ�ضباب الرف�س. 
اأ�ضهر ل�ضتكمال  �ضتة  تزيد على )6(  الأولية مهلة ل  امل�افقة  الهيئة ملن يح�ضل على  تنح    .5
اإجراءات احل�ض�ل على الت�ضريح والرخ�ضة، ويف حال انتهاء هذه املدة دون احل�ض�ل على 

الت�ضريح، تعترب امل�افقة الأولية كاأن مل تكن.

�صروط اإ�صدار الت�صريح
املادة )4(

بالإ�شافة اإلى ال�شروط املن�شو�ص عليها يف القرار، ي�شرتط لإ�شدار الت�شريح ما يلي:
وج�د امل�افقة الأولية �ضارية املفع�ل.   .1

وج�د الرخ�ضة، والتي يجب اأن تتطابق بياناتها مع بيانات امل�افقة الأولية ال�ضادرة للمعهد.   .2
وال�شحة  البناء  متطلبات  مع  ويتوافق  التدريبي،  الن�شاط  مع  يتنا�شب  للمعهد  مقر  توفري    .3
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وال�ضالمة املهنية املن�ض��س عليها يف الت�ضريعات ال�ضارية يف الإمارة اأو املناطق احلرة وذلك 
الهيئة  تقرر  مل  ما  ذلك،  تثبت  املعنّية  اجلهة  من  �شادرة  �شهادة  وتقدمي  الأحوال،  بح�شب 

ا�شتثناء طالب الت�شريح من هذا ال�شرط، يف اأي من احلالت التالية:
اأن تكون طبيعة الن�شاط التدريبي ل ت�شتلزم توفري مقر ثابت لتقدمي الن�شاط التدريبي. اأ-  
اأعداد املتدربني املت�قع ان�ضمامهم للربنامج التدريبي ل يتنا�ضب مع الطاقة  اأن يك�ن  ب-  

ال�ضتيعابية للمقر.
لتقدمي  املعد  املعهد  مقر  يف  توفريها  ي�شعب  ومعدات  جتهيزات  توفري  اإلى  احلاجة  ج-  

الن�شاط التدريبي.
اأي حالت اأخرى حتددها الهيئة. د-   

وال�شروط  ال�شوابط  مع  يتفق  درا�شة اجلدوى ومبا  بح�شب  والإدارية  الب�شرية  املوارد  توفري    .4
املعتمدة لدى الهيئة. 

املعل�مات  وتقنية  واملختربات  والتعليم  التدريب  اأدوات  من  التدريبية  ال��ضائل  كافة  ت�فري    .5
بح�شب درا�شة اجلدوى ومبا يتفق مع ال�شوابط وال�شروط املعتمدة لدى الهيئة.

الت�ضريح م�ضدقة من اجلهات  للح�ض�ل على  وامل�ضتندات املطل�بة  ال�ثائق  اأن تك�ن جميع    .6
الر�ضمية املخت�ضة داخل الدولة وخارجها.

اإن�ضاء م�قع اإلكرتوين خا�س باملعهد وحتديثه ب�ضكل دوري، على اأن يت�ضمن البيانات اخلا�ضة    .7
وجد،  اإن  واملقر  الت�ا�ضل،  وبيانات  انعقادها،  وتاريخ  يقدمها،  التي  التدريبية  بالربامج 

والبيانات ذات العالقة بالن�شاط التدريبي.

اإجراءات اإ�ضدار الت�ضريح
املادة )٥(

ُتتَّبع الإجراءات التالية لإ�ضدار الت�ضريح:
معززًا  الهيئة،  لدى  الغاية  لهذه  املُعّد  للنموذج  وفقًا  الت�شريح  على  احل�شول  طلب  تقدمي    .1

بال�ثائق وامل�ضتندات الالزمة.
ت�شجل الهيئة طلب احل�شول على الت�شريح، وُيعطى طالب الت�شريح اإ�شعارًا بتقدمي طلبه.   .2

ال�شروط  جلميع  ا�شتيفائه  من  للتحقق  الفنية  الناحية  من  الطلب  بدرا�شة  الهيئة  تقوم    .3
الزيارات  اإجراء  ذلك  �ضبيل  يف  للهيئة  ويك�ن  املطل�بة،  وامل�ضتندات  وال�ثائق  واملتطلبات 

امليدانية وطلب اأي م�ضتندات تراها �ضرورية.
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ت�ضدر الهيئة قرارها ب�ضاأن طلب الت�ضريح خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي الطلب،    .4
ويعترب الطلب مرف��ضًا اإذا مل ت�ضدر الهيئة قرارها خالل هذه املدة، ويج�ز للهيئة منح مقدم 
طلب الت�ضريح مهلة اإ�ضافية ل�ضتكمال الن�اق�س التي حتددها قبل اإ�ضدار قرارها يف هذا 

ال�ضاأن.
تق�م الهيئة يف حال رف�س الطلب، باإخطار طالب الت�ضريح باأ�ضباب الرف�س.   .5

يف حال امل�افقة على طلب الت�ضريح، ُيكّلف طالب الت�ضريح بدفع الر�ض�م املقررة يف هذا    .6
ال�ضاأن، ثم تق�م الهيئة باإ�ضدار الت�ضريح. 

البيانات الأ�ضا�ضية للت�ضريح
املادة )6(

يجب اأن يحت�ي الت�ضريح على البيانات الأ�ضا�ضية للمعهد، وعلى وجه اخل�ض��س ما يلي:
ا�ضم املعهد.   .1

تاريخ اإ�ضدار الت�ضريح.   .2
تاريخ انتهاء الت�ضريح.   .3

رقم الرخ�ضة.  .4
اأ�ضماء امل�ضتثمرين.   .5

ا�ضم املدير.  .6
الن�شاط التدريبي امل�شرح بتقدميه.   .7

اأيام و�ضاعات العمل.   .8
عن�ان املعهد وبيانات الت�ا�ضل.   .9
ا�ضم جهة العتماد اإن وجدت.    .10

عن�ان امل�قع الإلكرتوين للمعهد.   .11
مقر انعقاد الربامج التدريبية.   .12

تعديل البيانات الأ�ضا�ضية للت�ضريح
املادة )7(

يج�ز للمعهد طلب تعديل بيانات الت�ضريح، وفقًا لالإجراءات التالية:
وفقًا  الهيئة  اإلى  قانونًا  ميثله  من  اأو  له  امل�شرح  من  الت�شريح  بيانات  تعديل  طلب  تقدمي    .1
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للنم�ذج املعّد لهذه الغاية لديها، معززًا بال�ثائق وامل�ضتندات املطل�بة.
ت�شّجل الهيئة طلب تعديل الت�شريح، ويعطى طالب الت�شريح اإ�شعارًا بتقدمي طلبه.   .2

والوثائق  واملتطلبات  ال�شروط  لكافة  ا�شتيفائه  من  للتاأكد  الطلب  بدرا�شة  الهيئة  تقوم    .3
وامل�ضتندات املطل�بة، ويك�ن للهيئة يف �ضبيل ذلك اإجراء الزيارات امليدانية للمعهد وطلب اأي 

م�ضتندات اأو معل�مات تراها �ضرورية.
ت�ضدر الهيئة قرارها ب�ضاأن طلب تعديل بيانات الت�ضريح خالل )30( ثالثني ي�مًا من تاريخ    .4

تقديه اإليها، ويف حال رف�س الطلب تق�م الهيئة باإخطار املعهد باأ�ضباب الرف�س.
يف حال امل�افقة على طلب تعديل بيانات الت�ضريح، ُيكّلف طالب التعديل بدفع الر�ضم املقرر    .5

يف هذا ال�ضاأن، ثم تق�م الهيئة باإجراء التعديل.

جتديد الت�ضريح
املادة )٨(

ُتتَّبع الإجراءات التالية لتجديد الت�ضريح:
اإلى الهيئة وفقًا للنموذج املعّد لهذه الغاية لديها، قبل )30(  تقدمي طلب جتديد الت�شريح    .1

ثالثني ي�مًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الت�ضريح.
تقوم الهيئة بدرا�شة طلب التجديد للتاأكد من ا�شتيفائه جلميع ال�شروط والوثائق وامل�شتندات    .2

املطل�بة لإ�ضدار الت�ضريح.
�ضداد جميع املتاأخرات املالية والغرامات املفرو�ضة على املعهد اإن وجدت.   .3

طلبه  برف�ص  التجديد  طالب  باإخطار  الهيئة  تقوم  الت�شريح،  جتديد  طلب  رف�ص  حال  يف    .4
واأ�ضباب هذا الرف�س.

يف حال املوافقة على جتديد الت�شريح، يكّلف طالب التجديد ب�شداد الر�شوم املقررة يف هذا    .5
ال�ضاأن، ثم تق�م الهيئة بتجديد الت�ضريح.

التنازل عن الت�ضريح
املادة )٩(

يج�ز للهيئة امل�افقة على طلب امل�ضرح له بالتنازل عن الت�ضريح اإلى اأي �ضخ�س اآخر تت�فر فيه 
الإجراءات  ذلك  يف  ُتتَّبع  اأن  على  الت�شريح،  على  للح�شول  الالزمة  واملتطلبات  ال�شروط  جميع 

التالية:
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لديها،  الغاية  لهذه  املعّد  للنموذج  وفقًا  الهيئة  اإلى  الت�شريح  عن  التنازل  طلب  تقدمي  يتم   .1
ومرفقًا به ال�ثائق وامل�ضتندات املطل�بة يف هذا ال�ضاأن.

تقوم الهيئة بدرا�شة طلب التنازل والتاأكد من ا�شتيفائه لكافة ال�شروط واملتطلبات وامل�شتندات    .2
وال�ثائق املطل�بة، ويك�ن للهيئة يف �ضبيل ذلك اإجراء الزيارات امليدانية وطلب اأي م�ضتندات 

اأخرى تراها �ضرورية.
ت�ضدر الهيئة قرارها ب�ضاأن طلب التنازل عن الت�ضريح خالل )30( ثالثني ي�مًا من تاريخ    .3

تقديه اإليها. 
يف حال رف�س طلب التنازل تق�م الهيئة باإخطار مقدم الطلب بقرار الرف�س واأ�ضبابه.   .4

يف حال امل�افقة على طلب التنازل، يتم �ضداد الر�ض�م املقررة يف هذ ال�ضاأن، و�ضداد جميع    .5
املتاأخرات املالية والغرامات املفرو�ضة على املعهد اإن وجدت، لتق�م الهيئة بعد ذلك باإ�ضدار 

ت�ضريح جديد للجهة املتنازل لها، على اأن تق�م الهيئة باإخطار �ضلطة الرتخي�س بالتنازل.

ا�ضم املعهد 
املادة )10(

ي�شرتط يف ال�شم املقرتح للمعهد ما يلي: اأ-  
اأي  ا�ضم  يت�ضابه مع  واأن ل  الدولة،  الأخرى داخل  املعاهد  األ يك�ن م�ضتخدمًا من قبل    .1
معهد تدريبي فيها ما مل يبِد ذلك املعهد عدم معار�ضته على النح� الذي تطلبه الهيئة.
اأو م�ؤ�ض�ضة تعليمية خارج  اإلى عالقته مع معهد  اأو غري مبا�ضر  ُي�ضري ب�ضكل مبا�ضر  األ    .2
الدولة، نتيجة ت�ضابهه اأو تطابقه مع ا�ضم ذلك املعهد اأو امل�ؤ�ض�ضة التعليمية، ما مل يقدم 

امل�ضرح له ما يثبت هذه العالقة على النح� الذي تطلبه الهيئة.
األ يحت�ي على كلمات ت�ضري ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر اإلى رعاية اأي �ضخ�ضيات لي�ضت    .3

ب�ضلة حقيقية باملعهد.
األ يت�ضمن كلمات م�ضللة للعامة، اأو يحت�ي على عبارات لأغرا�س الرتويج التجاري.   .4

اأن يت�افق مع اإمكانيات واأن�ضطة وطبيعة وج�دة الربامج التدريبية التي يقدمها املعهد.   .5
األ يت�ضمن اأي خمالفة للت�ضريعات ال�ضارية يف الإمارة اأو النظام العام والآداب.   .6

الهيئة بح�ضب  امل�افقة عليه من  والذي تت  به  ال�ضم اخلا�س  ا�ضتخدام  املعهد  يجب على  ب-  
الت�ضريح على كافة املطب�عات واملرا�ضالت والأوراق وال�ثائق والإعالنات اخلا�ضة باملعهد، 

ويحظر عليه تغيري ا�ضمه قبل احل�ض�ل على م�افقة الهيئة اخلطية امل�ضبقة على ذلك. 
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يجب على املعهد اإذا كان ا�شمه يخالف اأيًا من ال�شروط وال�شوابط امل�شار اإليها يف هذه املادة،  ج-  
تعديل ا�شمه وفقًا لل�شوابط وال�شروط التي حتددها الهيئة يف هذا ال�شاأن.

مقر املعهد
املادة )11(

ي�شرتط يف مقر املعهد ما يلي: اأ-  
اأن يقع داخل الإمارة.   .1

اأن يك�ن مالئمًا ملزاولة الأن�ضطة والربامج التدريبية التي �ض�ف يقدمها املعهد.   .2
اأن يت�افق مع متطلبات البناء وال�ضحة وال�ضالمة املهنية املعتمدة لدى اجلهات املعنية    .3

مب�جب الت�ضريعات ال�ضارية لديها يف هذا ال�ضاأن ط�ال مدة �ضالحية الت�ضريح.
اأن تت�فر فيه امل�ا�ضفات املحددة من قبل الهيئة، وعلى وجه اخل�ض��س ما يلي:   .4

اأن تك�ن الطاقة ال�ضتيعابية للمقر مالئمة لأعداد املتدربني. اأ-  
الربامج  طبيعة  مع  تتنا�ضب  واملرافق  الدرا�ضية  والقاعات  ال�ضف�ف  تك�ن  اأن  ب-  

التدريبية.
اأن تك�ن كافة ال��ضائل التدريبية من اأدوات التعليم والتدريب واملختربات وتقنية  ج-  

املعلومات متوفرة ومنا�شبة لتقدمي الربامج التدريبية.
ومناطق  التدريبية  والقاعات  املرافق  تبني  داخلية  اإر�ضادية  ل�حات  تت�فر  اأن  د-  

النتظار. 
اأن تك�ن هناك ل�حة ت��ضع على ال�اجهة اخلارجية ملقر املعهد حتت�ي على ا�ضم املعهد    .5

باللغتني العربية والإجنليزية. 
يف حال تقدمي الربنامج التدريبي خارج مقر املعهد يجب اأن يكون مكان انعقاده متوافقًا مع  ب-  

ال�شروط املحددة يف البنود )2( و)3( و)4( من هذه املادة.

املوافقة على الربنامج التدريبي
املادة )12(

ي�شرتط للموافقة على الربنامج التدريبي ما يلي:
اأن يت�ضمن الربنامج التدريبي و�ضفًا لأهدافه، وحتديدًا ملحاوره، وعدد �ضاعاته، ومدته، واآلية    .1
لهذه  العتماد  وا�ضم جهة  الالزمة لجتيازه  واملتطلبات  فيه،  املتبع  التقييم  ونظام  تقديه، 
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ال�ضهادة اإن وجدت.
األ يت�ضمن حمت�ى الربنامج ما ي�ضكل انتهاكًا للنظام العام اأو الآداب اأو العادات والتقاليد    .2
املرعية يف الدولة اأو الأمن العام والت�جهات ال�ضيا�ضية للدولة، اأو خمالفة للت�ضريعات ال�ضارية 

يف الإمارة.
اأن يك�ن ا�ضم الربنامج خاليًا من اأي عبارات اأو كلمات م�ضللة، واأل يحت�ي على كلمات ت�ضري    .3
ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر اإلى رعاية �ضخ�ضيات عامة اأو حك�مية اأو جهات معنية لي�ضت لها 

�ضلة حقيقية بالربنامج التدريبي.
اأن تكون التفاقية مع جهة العتماد �شارية وقت تقدمي الربنامج التدريبي املرتبط بها.   .4

مدير املعهد
املادة )13(

ي�شرتط ملوافقة الهيئة على تعيني مدير املعهد ما يلي: اأ-  
اأو جرية  اأن يك�ن كامل الأهلية ح�ضن ال�ضرية وال�ضل�ك، غري حمك�م عليه يف جناية    .1

خملة بال�ضرف اأو الأمانة، ول� رد اإليه اعتباره اأو �ضدر عف� عنه.
اأن يثبت لدى الهيئة اأنه م�ؤهاًل لإدارة املعهد والإِ�ضراف على براجمه.   .2

يك�ن مدير املعهد م�ض�ؤوًل عن كافة امل�ضائل املتعلقة باإدارة املعهد والإ�ضراف عليه، وعلى وجه  ب-  
اخل�ض��س ما يلي: 

الإ�ضراف على الكادر الفني والإداري.   .1
متابعة  اأو  تدريبهم  اأو  ت�ضجيلهم  باإجراءات  يتعلق  فيما  �ض�اء  املتدربني  �ض�ؤون  اإدارة    .2

�ضكاويهم.
الت�ا�ضل مع الهيئة، وت�فري املعل�مات والبيانات والرد على ال�ضتف�ضارات التي تطلبها    .3

خالل املدد املحددة.
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتط�ير اآلية �ضمان اجل�دة يف املعهد.   .4

�ضمان التزام املعهد بالأحكام ال�اردة يف القرار والقرارات ال�ضادرة مب�جبه.   .5
يجب على املعهد اإخطار الهيئة خطيًا يف حال �ضغ�ر من�ضب مدير املعهد خالل )10( ع�ضرة  ج-  
�ضغ�ر  تاريخ  من  ي�مًا  �ضتني   )60( خالل  املعهد  على  ويجب  ال�ضغ�ر،  تاريخ  من  عمل  اأيام 
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ص  ال�شروط  فيه  تتوفر  جديد  مدير  تعيني  املن�شب 
املادة، ويج�ز تديد هذه املهلة ملدة مماثلة اإذا كان هناك اأ�ضباب جدية لدى املعهد ت�ضتدعي 
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ذلك.

ت�ضريح بتقدمي دورة تدريبية لغري املعاهد
املادة )14(

يجوز لأي �شخ�ص من غري املعاهد التقدم للهيئة بطلب احل�شول على ت�شريح بتقدمي دورة تدريبية، 
وفقًا لل�شروط والإجراءات التالية:

الوثائق  به  مرفقًا  لديها،  الغاية  لهذه  املعّد  للنموذج  وفقًا  الهيئة  اإلى  الطلب  تقدمي  يتم    .1
وامل�ضتندات التالية:

�ض�رة عن ج�از ال�ضفر وبطاقة اله�ية �ضارية املفع�ل ملقدم الطلب اإذا كان مقدم الطلب  اأ-  
�ضخ�ضًا طبيعيًا ونبذة عن �ضريته الذاتية.

�ض�رة عن الرخ�ضة التجارية ملقدم الطلب �ضارية املفع�ل اإذا كان مقدم الطلب �ضخ�ضًا  ب-  
اعتباريًا ونبذة عن �ضريته الذاتية واملهنية.

بيانات الدورة التدريبية، على اأن تت�ضمن ما يلي: ج-  
ا�ضم الدورة التدريبية باللغة العربية، واللغة الإجنليزية يف حال كانت الدورة بغري    .1

اللغة العربية.
و�ضف الدورة التدريبية.   .2

الفئة امل�ضتهدفة.   .3
املخرجات التعليمية.   .4

املدة الزمنية للدورة التدريبية بال�ضاعات.   .5
ر�ض�م ال�ضرتاك بالدورة التدريبية بالدرهم الإماراتي.   .6

املكان املقرتح لعقد الدورة التدريبية.   .7
ال�قت املقرتح لعقد الدورة التدريبية.   .8

�ض�رة عن ج�از ال�ضفر وبطاقة اله�ية للمحا�ضر ونبذة عن �ضريته الذاتية.   .9
مبو�شوع  اخلا�ص  الن�شاط  على  ت�شرف  التي  املعنّية  احلكومية  اجلهة  موافقة  تقدمي  د-  
الدورة التدريبية اإن وجدت يف حال كانت هذه اجلهة ت�شرتط احل�شول على موافقتها 

على عقد مثل هذه الدورات.
تقدمي موافقة جهة العتماد للدورة التدريبية اإن وجدت اأو ما يفيد هذه املوافقة. هـ-   

تدريبية  دورة  لتقدمي  �شاحلًا  املعاهد  لغري  تدريبية  دورة  بتقدمي  ال�شادر  الت�شريح  يكون    .2
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واحدة فقط.
اأيام عمل من  الت�شريح لتقدمي دورة تدريبية لغري املعهد خالل )5( خم�ضة  الهيئة  ت�شدر    .3
تاريخ ا�شتيفائه لكافة ال�شروط املطلوبة، ويف حال رف�ص الطلب تقوم الهيئة باإخطار طالب 

الت�ضريح باأ�ضباب الرف�س.
يف حال امل�افقة على الطلب، ُيكّلف طالب احل�ض�ل على الت�ضريح ب�ضداد الر�ض�م املقررة يف    .4

هذا ال�ضاأن، ثم تق�م الهيئة باإ�ضدار الت�ضريح.

اإعالنات املعهد 
املادة )1٥(

ُيحظر على املعهد ن�ضر الإعالنات اخلا�ضة به باأي و�ضيلة قبل اعتماد حمت�اه واحل�ض�ل على  اأ-  
م�افقة الهيئة امل�ضبقة على ذلك.

ي�شرتط يف الإعالن املطلوب ن�شره من قبل املعهد ما يلي: ب-  
التي  لل�ضيغة  وفقًا  م�افقتها  على  احل�ض�ل  بعد  اإل  الهيئة  اإلى  الإ�ضارة  يت�ضمن  ل  اأن    .1

تعتمدها.
اأو  اإلى رعاية �ضخ�ضيات  اأو غري مبا�ضر  ب�ضكل مبا�ضر  ت�ضري  اأن ل يحت�ي على كلمات    .2

جهات عامة اأو حك�مية دون وج�د �ضلة حقيقية لها باملعهد. 
عدم خمالفته لطبيعة اأن�ضطة املعهد وبراجمه التدريبية.   .3

عدم رعاية اأي ن�شاط جتاري.   .4
اأن يتفق والت�ضريعات املتعلقة بالإعالنات التجارية ال�ضارية يف الإمارة.   .5

يجب على املعهد التقدم بطلب اإلى الهيئة للح�ض�ل على امل�افقة على الإعالن، وفقًا للنم�ذج  ج-  
املعّد لهذه الغاية لديها، مرفقًا به ال�ثائق وامل�ضتندات الالزمة و�ضداد الر�ضم املقرر.

الطلب  ا�ضتالم  تاريخ  من  عمل  اأيام  ثالثة   )3( خالل  الإعالن  على  امل�افقة  الهيئة  ت�ضدر  د-  
امل�شتويف لل�شروط واملتطلبات، ويف حال رف�ص الطلب، تقوم الهيئة باإخطار املعهد الذي يرغب 

بن�ضر الإعالن باأ�ضباب الرف�س.
يج�ز للهيئة اأن تطلب من املعهد يف اأي وقت ب�ضحب اأي اإعالن مت ن�ضره اأو اإعادة ن�ضره ب�ضيغة  هـ-  

اأخرى.
قبله  من  املن�ض�رة  الإعالنات  يف  املذك�رة  املعل�مات  جميع  �ضحة  م�ض�ؤولية  املعهد  يتحمل  و-  

وتبعاتها.
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عدم جتديد الت�ضريح اأو اإلغائه
املادة )16(

يف حال قيام الهيئة بعدم جتديد الت�شريح اأو باإلغائه لأي �شبب كان، فاإنه يجب على املعهد  اأ-  
اللتزام مبا يلي:

الهيئة  التدريبية، وعر�ضها على  للم�ضجلني يف الربامج  اأو ت�ض�ية منا�ضبة  ت�فري بدائل    .1
لعتمادها.

�ضمان حق�ق الكادر الفني والإداري للمعهد.   .2
�ضداد الغرامات والر�ض�م امل�ضتحقة بذمة املعهد اإن وجدت.   .3

تقوم الهيئة يف حال عدم جتديد الت�شريح اأو اإلغائه مبخاطبة �شلطة الرتخي�ص لإلغاء الن�شاط  ب-  
التدريبي من الرخ�ضة اخلا�ضة باملعهد.

�ضجالت املعهد ووثائقه
املادة )17(

يجب على املعهد الحتفاظ بال�ضجالت وال�ثائق التالية، للمدة وبالطريقة التي تقررها الهيئة:
�ضجل املتدربني، الذي يت�ضمن اأ�ضماء املتدربني وجن�ضياتهم وجن�ضهم وتاريخ ميالدهم ومكان    .1

اإقامتهم، وبرامج التدريب امل�ضجلني بها، و�ضجالت احل�ض�ر وال�ضهادات املمن�حة لهم.
ميالدهم  وتاريخ  وجن�ضهم  وجن�ضياتهم  امل�ظفني  اأ�ضماء  يت�ضمن  الذي  امل�ظفني،  �ضجل    .2
ومكان اإقامتهم، وم�ؤهالتهم العلمية وخرباتهم العملية وال�ضرية الذاتية لكل منهم، ورواتبهم 

وم�ضمياتهم ال�ظيفة وال��ضف ال�ظيفي اخلا�س بكل منهم.
الوثائق الر�شمية ال�شادرة عن الهيئة واجلهات املعنّية وجهة العتماد ذات ال�شلة بالن�شاط    .3

التدريبي.
طلبات الت�ضجيل وعق�د املتدربني.   .4

خطة التدريب ال�ضن�ية.   .5
اأي �ضجالت اأو وثائق اأخرى تطلبها الهيئة.   .6

الرقابة والتقييم
املادة )1٨( 

يخ�ضع املعهد لرقابة واإ�ضراف الهيئة، ويك�ن للهيئة التفتي�س على املعهد للتحقق من التزامه  اأ-  
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باأحكام القرار والقرارات ال�ضادرة مب�جبه، والتاأكد من تطبيقه ملعايري اجل�دة املعتمدة لدى 
الهيئة، والطالع على مرافق و�ضجالت ووثائق املعهد.

يلتزم املعهد بتقدمي كافة املعلومات والبيانات والتقارير للهيئة وموظفيها املخولني من قبلها. ب-  
للهيئة اأن ت�ضدر تقريرًا دوريًا عن نتائج تقييم املعاهد، ويك�ن لها ن�ضره بالطريقة التي تراها  ج-  

منا�ضبة.
للهيئة اتخاذ الإجراءات املحددة يف القرار والقرارات ال�ضادرة مب�جبه بحق املعهد الذي  د-  
يخالف اأيًا من اأحكامها، ويك�ن لها يف �ضبيل ذلك التن�ضيق مع اجلهات املعنّية يف هذا ال�ضاأن.

ت�ضديق �ضهادات التدريب
املادة )1٩(

يتم ت�ضديق �ضهادات التدريب وفقًا لالإجراءات التالية: اأ-  
املعّد  للنموذج  وفقًا  الهيئة  اإلى  التدريب  �شهادات  ت�شديق  طلب  بتقدمي  املعهد  يقوم    .1
لهذه الغاية لدى الهيئة، مرفقًا به البيانات اخلا�ضة باملتدربني الذين اأكمل�ا املتطلبات 

الالزمة ملنحهم �ضهادة التدريب، وذلك قبل ت�ضليمها للمتدرب.
ودفع  الطلب،  �شروط  ا�شتكمال  حال  يف  التدريب  �شهادة  على  بالت�شديق  الهيئة  تقوم    .2

الر�ض�م املقررة على الت�ضديق.
بالإ�ضافة اإلى ما ورد يف البند )1( من الفقرة )اأ( من هذه املادة، ي�شرتط للت�شديق على  ب-   
�ضهادات التدريب ال�ضادرة عن غري املعهد واجلهات احلك�مية عند طلبها الت�ضديق، ما يلي:

تقدمي ما يثبت انعقاد الربنامج التدريبي يف الإمارة.   .1
تقدمي ما يثبت ح�شور امل�شجلني فيه.   .2

جلنة ال�ضكاوى
املادة )20(

من  بقرار  واأع�ضائها  رئي�ضها  اختيار  يتم  ال�ضكاوى«  »جلنة  ت�ضمى  جلنة  الهيئة  يف  ل  ُت�ضكَّ اأ-  
املدير العام، تخت�س بالنظر يف ال�ضكاوى التي تقدم اإليها بحق املعاهد واملتعلقة بعدم امتثالها 

بالت�شريعات ذات ال�شلة بالن�شاط التدريبي.
ي�شرتط لقبول ال�شكوى ما يلي: ب-  

اأن تك�ن ال�ضك�ى �ضد اأي من املعاهد ال�ضادر لها ت�ضريح من الهيئة.   .1
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اأن تقدم ال�ضك�ى من خالل اإحدى القن�ات املعتمدة لدى الهيئة بحيث حتت�ي على �ضرح    .2
وا�ضح لكافة التفا�ضيل والأدلة ذات ال�ضلة مب��ض�ع ال�ضك�ى.

اأن ُيثبت ال�ضاكي قيامه مبحاولة �ضريحة لت�ض�ية ال�ضك�ى وديًا مع املعهد.   .3
تقدمي معلومات ات�شال دقيقة و�شحيحة عن ال�شاكي.   .4

األ يك�ن قد م�ضى على م��ض�ع ال�ضك�ى اأكرث من �ضنة واحدة.   .5
األ يك�ن قد مت ت�ضجيل اأي دع�ى بذات م��ض�ع ال�ضك�ى لدى املحاكم املخت�ضة.   .6

األ يك�ن م��ض�ع ال�ضك�ى يتعلق بجرية جزائية.   .7
األ يكون قد �شبق تقدمي ال�شكوى ذاتها بحق املعهد ذاته.    .8

يتم التعامل مع ال�ضكاوى التي تقدم اإلى الهيئة على النح� التايل:  ج-  
تق�م جلنة ال�ضكاوى بالنظر يف م��ض�ع ال�ضك�ى املقدمة اإليها، وحتديد فيما اإذا كانت    .1

تقع �شمن نطاق اخت�شا�ص الهيئة، والتاأكد من ا�شتيفائها ل�شروط قبولها.
تخطر الهيئة املعهد بال�ضك�ى مل�افاتها بالرد خالل مهلة ل تزيد على )30( ثالثني ي�مًا    .2

من تاريخ الإخطار.
تق�م جلنة ال�ضكاوى بدرا�ضة ال�ضك�ى والتثبت من مدى �ضحتها.   .3

على جلنة ال�ضكاوى البت يف ال�ضك�ى املقدمة اإليها خالل مهلة اأق�ضاها )60( ي�مًا من    .4
تاريخ تقديها، ويك�ن لها اأن ت��ضي للمدير العام يف حال ثبت لها �ضحة ال�ضك�ى، اتخاذ 
الإجراءات املنا�ضبة بحق املعهد وفقًا لأحكام القرار، وفيما عدا ذلك تق�م الهيئة بحفظ 
ال�ضك�ى واإخطار ال�ضاكي بقرارها، ويعترب قرار الهيئة ال�ضادر ب�ضاأن ال�ضك�ى املقدمة 

اإليها نهائيًا، ويف جميع الأح�ال يجب اأن يك�ن قرار اللجنة م�ضببًا.

الهبات والتربعات
املادة )21(

ُيحظر على املعهد قب�ل الهبات، اأو جمع التربعات، من اأي جهة داخل الإمارة اأو خارجها، اإل  اأ-  
بعد احل�ض�ل على م�افقة الهيئة واجلهات احلك�مية املخت�ضة امل�ضبقة على ذلك.

املعّد  للنم�ذج  وفقًا  والتربعات،  الهبات  قب�ل  على  امل�افقة  بطلب  التقدم  املعهد  على  يجب  ب-  
لدى الهيئة لهذه الغاية، مرفقًا به ال�ثائق وامل�ضتندات الالزمة، مبا يف ذلك م�افقة اجلهة 

احلك�مية املخت�ضة.
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الن�ضر وال�ضريان
املادة )22(

ُين�ضر هذا القرار يف اجلريدة الر�ضمية، وُيعمل به من تاريخ ن�ضره. 

د. عبداهلل حممد الكرم
رئي�ص جمل�ص املديرين

املدير العام

�ضدر يف دبي بتاريخ 31 يناير 2018م
امل�افـــــــق 14 جمادى الأولى 1439هـ
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قرار اإداري رقم )61( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن 

منح بع�ص موظفي دائرة التنمية القت�ضادية �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام
بعد الطالع على القان�ن رقم )25( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن دائرة التنمية القت�ضادية، وُي�ضار اإليها فيما 

بعد بــ »الدائرة«،
دبي  اإمارة  يف  القت�ضادية  الأن�ضطة  مزاولة  تنظيم  ب�ضاأن   2011 ل�ضنة   )13( رقم  القان�ن  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القان�ن رقم )32( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اجلريدة الر�ضمية حلك�مة دبي،

وعلى القان�ن رقم )8( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حك�مة دبي،
اخلا�ضة  والغرامات  الر�ض�م  اعتماد  ب�ضاأن   2011 ل�ضنة   )13( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

بدائرة التنمية القت�ضادية،
التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�ضنة   )10( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

القت�ضادية،
قررنا ما يلي: 

منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة )1(

ُينح م�ظف� الدائرة املبّينة اأ�ضماوؤهم وم�ضمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار، �ضفة 
ال�ضبطية الق�ضائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام القان�ن رقم )13( ل�ضنة 2011 

امل�ضار اإليه، والقرارات ال�ضادرة مب�جبه.

واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مب�جب  الق�ضائية  ال�ضبطية  �ضفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مبا يلي:
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اأحكام القان�ن رقم )13( ل�ضنة 2011 املُ�ضار اإليه، ومراعاة الإجراءات املن�ض��س عليها فيه   -1
عند قيامهم مبهامهم.

اإليه،  امل�ضار   2011 ل�ضنة   )13( رقم  بالقان�ن  املخاطبني  الأ�ضخا�س  التزام  من  التحقق   -2
بال�اجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القان�ن والقرارات ال�ضادرة مب�جبه وعدم خمالفتهم 

لأحكامه.
بها، وفقًا لالأ�ض�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ضتق�ضائها وجمع  املُكلفني  �ضبط املخالفات   -3

املرعّية يف هذا ال�ضاأن.
وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�ضل  التي  املخالفات  �ضاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�ضكاوى  التبليغات  تلّقي   -4

لالإجراءات املعتمدة لدى الدائرة يف هذا ال�ضاأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.  -5

حترير حم�ضر �ضبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.  -6
التحلي بالنزاهة، والأمانة ال�ظيفية، واحليدة وامل��ض�عية.  -7

اإبراز ما ُيثبت �ضفاتهم عند مبا�ضرة املهام املن�طة بهم.  -8
عدم ا�ضتغالل �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�ضالح اأو منافع �ضخ�ضية.  -9

�ضالحيات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )3(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار، ممار�ضة 
ال�ضالحيات التالية: 

ال�ضتعانة باأفراد ال�ضرطة عند القت�ضاء.  -1
ال�ضتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�ضرورة.  -2

�ضماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�ضه�د.  -3
اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�ضئلة وال�ضتي�ضاحات، ودخ�ل الأماكن املُ�ضرح لهم بدخ�لها جلمع   -4

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية و حماية امل�ضتهلك، اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ 
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اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك:
اإ�ضدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�ضبط الق�ضائي امل�ضم�لني باأحكام املادة )1( من هذا   -1

القرار.
اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات اأ�ضا�ضية، ومبا يتفق واأحكام   -2

القان�ن رقم )8( ل�ضنة 2016، امل�ضار اإليه.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، ويُن�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

�ضامي �ضاعن القمزي
املدير العام

�ضدر يف دبي بتاريخ 19 اأبريل 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 �ضعبان 1439هـ
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جدول بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي الدائرة املمنوحني �ضفة 
ال�ضبطية الق�ضائية

الوحدة التنظيمية ا�ضم املوظف

مدير اإدارة

ا�ضت�ضاري اأول

مدير اإدارة

مدير

مدير

مدير

مفت�س اأول

قان�ين رئي�ضي

مفت�س رئي�ضي

مدير

رئي�س فرقة اأول

مدير

مفت�س

رئي�س فرقة اأول

مفت�س

مفت�س

مفت�س اأول

مفت�س

مفت�س

مفت�س رئي�ضي

عبداهلل �ضيف خمي�س �ضامل الكعبي

عبداهلل خليل عبداهلل البناي

ح�ضن علي ح�ضن اإبراهيم البل��ضي

جا�ضم حممد علي عبداهلل املرزوقي

ي��ضف علي حميد عبداهلل ال�ضيباين 

اأحمد ناجي عبدالغني عماري

حليمة عبداهلل �ضامل �ضعيد

هاين حممد فخري حنفي ي�ن�س

خالد عبد الكرمي املا�ص حممد املر

اأحمد حممد عبداهلل اأحمد

اأحمد غل�م اأحمد علي

ماهر اإبراهيم علي عبداهلل املرزوقي

نا�ضر را�ضد حمدان علي

ي��ضف وليد مرخان وليد

ي��ضف حممد ن�ضر اهلل اإبراهيم العمادي

نايف اأحمد حممد عبداهلل املال

هاجر عتيق مال اهلل وليد

نادية بالل مبارك اخلرب

اأحمد حيدر ح�ضن عبداهلل

ايراج غالم جمعة ب�ر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

م

Issue 433 Pages.indd   58 5/27/18   1:30 PM



العدد )433( - ال�ضنة )٥2( - 14 رم�ضان  143٩هـ - املوافق 30 مايو 201٨م ٥٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�ضمية

مفت�س اأول

مفت�س اأول

مفت�س اأول

مفت�س

مفت�س

رئي�س فرقة اأول

مفت�س اأول

مفت�س ثاين

مفت�س اأول

مفت�س رئي�ضي

مفت�س ثاين

مفت�س

مدير

مفت�س ثاين

مفت�س ثاين

مفت�س 

مفت�س 

مدير اأول

مدير اأول

مفت�س اأول

مفت�س م�ؤقت

مفت�س اأول

مفت�س اأول

عبداهلل ح�ضني عبدالرحمن تركي

هند عبداهلل علي اأحمد الري�س

را�ضد دروي�س �ضيف �ضهيل املري

علي ح�ضني علي البل��ضي

نا�ضر ج�هر �ضعيد �ضامل

حممد اإبراهيم �شلطان عبدالكرمي املر

اأحمد جمعة اأهلي

رم�ضان ح�ضن فلكناز

عائ�ضة علي عبداهلل علي اجلزيري

ن�رة حممد بخيت اأحمد بخيت الفال�ضي

حممد ح�ضن حممد علي

حممد �ضالح الدين الب�ضتكي

عدنان ح�ضني علي روئني تن

مروان عبداهلل عي�ضى مراد البل��ضي

في�ضل علي عبداهلل علي

حممد خالد عبداهلل �ضامل العديدي

عادل علي حممد حمزة البل��ضي

عائ�ضة عتيق جمعة بن دروي�س املهريي

م�ضه�ر �ضليم �ضالح مبارك بالر�ضاد ال�ضام�ضي

منى اإبراهيم حممد ح�ضن املح�ضن 

حممد في�ضل ي��ضف ح�ضن ر�ضا

ح�ضن اأحمد علي عبداهلل الزيلعي

خالد عبداهلل حممد �ضالح 
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مفت�س اأول

مفت�س م�ؤقت

مفت�س م�ؤقت

مفت�س م�ؤقت

مفت�س م�ؤقت

مفت�س رئي�ضي

مفت�س م�ؤقت

مفت�س ثاين

مفت�س

مفت�س م�ؤقت

مفت�س

نبيل حممد عبداهلل اأحمد

جا�ضم حممد عبداهلل علي دادي 

�ضامل عثمان حارب �ضامل مبارك

را�ضد اإياد علي عبدالرحمن حجاج

مها م��ضى ح�ضن اجل�ضمي

منى �ضعيد عبداهلل املرزوقي

عمار حممد عبدالرحمن الها�ضمي

فاطمة ت�فيق حممد ح�ضني

اآمنه ح�ضن علي عبداهلل �ضريوك

عدنان عبدالرحمن ي��ضف احلمادي

با�ضل �ضهيل م��ضى فريوز  ال ل�تاه
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