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املحتويات
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضيوالأمالك.
ال�صحة
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّيف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي ملُ� ّؤ�س�سة دبيال�صحة يف دبي.
ال�صح ّية بهيئة ِّ
لل ِّرعاية ِّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع التنظيمال�صحة يف دبي.
ال�صحي بهيئة ِّ
ِّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )21ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع ال ِّرعايةال�صحة يف دبي.
ال�صح ّية
التخ�ص�ص ّية بهيئة ِّ
ِّ
ُّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع اخلدماتال�صحة يف دبي.
الطب ّية املُ�سا ِندة والتمري�ض بهيئة ِّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )23ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاعال�صحة يف دبي.
اال�سرتاتيج ّية والتطوير املُ� ّؤ�س�سي بهيئة ِّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )24ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع خدماتال�صحة يف دبي.
ال ّدعم املُ� ّؤ�س�سي املُ�شرتك بهيئة ِّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2018ب�ش�أن نقل ُمدير تنفيذي �إلى ُم� ّؤ�س�سة دبيال�صح ّية.
لل ِّرعاية ِّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ست�شفى دبيال�صحة يف دبي.
بهيئة ِّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة  2018ب�ش�أن نقل ُمدير تنفيذي �إلى ُم� ّؤ�س�سة دبيال�صح ّية.
لل ِّرعاية ِّ
 -قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )28ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ست�شفى را�شد

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�صحة يف دبي.
بهيئة ِّ
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )29ل�سنة  2018ب�ش�أن تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ست�شفى حتا ٣١بهيئة ال�صحة يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2018ب�ش�أن قبول ا�ستقالة ُمدير تنفيذي يف هيئة ٣٣الطرق واملُوا�صالت.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
دائرة الأرا�ضي والأمالك
 قرار �إداري رقم ( )4ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ٣٥�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية
 قرار �إداري رقم ( )2ل�سنة  2018ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم ٣٩( )50ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم املعاهد التدريبية يف �إمارة دبي.
دائرة التنمية االقت�صادية
 قرار �إداري رقم ( )61ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي دائرة التنمية االقت�صادية ٥٥�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة 2018
باعتماد
الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي والأمالك
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهج ّية اعتماد الهياكل التنظيم ّية
للجهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

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

�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()2
يكون ملُدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا
يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب �أحكامه.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي والأمالك
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM

7

العدد ( - )٤33ال�سنة ( 14 - )52رم�ضان 143٩هـ  -املوافق  30مايو 2018م

Issue 433 Pages.indd 7

قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة 2018
باعتماد
ال�صحة يف دبي
الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف دبي وحتديد
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات التابعة لهيئة ِّ
اخت�صا�صا ِتها،
ال�صحة
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )16ل�سنة  2009باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة ِّ
يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهج ّية اعتماد الهياكل التنظيم ّية
للجهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

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

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
ال�صحة يف دبي �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف
يكون ملُدير عام هيئة ِّ
ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيم ّية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املُعتمد مبوجب �أحكامه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )16ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرا ٍر �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الهيكل التنظيمي لهيئة ال�صحة يف دبي
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ال�صحة يف دبي
ال�صح ّية بهيئة ِّ
للرعاية ِّ
تعيني ُمدير تنفيذي ملُ� ّؤ�س�سة دبي ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف دبي وحتديد
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات التابعة لهيئة ِّ
اخت�صا�صا ِتها،
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ال�صح ّية
ُيعينّ الدكتور /يون�س حممد �أمني �أحمد كاظمُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا ملُ� ّؤ�س�سة دبي لل ِّرعاية ِّ
ال�صحة يف دبي ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار
بهيئة ِّ
�إليه والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ال�صحة يف دبي
ال�صحي بهيئة ِّ
تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع التنظيم ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ال�صحي بهيئة
ُيعينّ الدكتور /مروان حممد حممد �صالح املالُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا لقطاع التنظيم ِّ
ال�صحة يف دبي ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه
ِّ
والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )21ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ال�صحة
ال�صح ّية
التخ�ص�ص ّية بهيئة ِّ
الرعاية ِّ
ُّ
تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع ِّ
يف دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ال�صح ّية
ُيعينّ الدكتور� /أحمد �إبراهيم �سيف بن كلبانُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا لقطاع الرعاية ِّ
ال�صحة يف دبي ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ()2
التخ�ص�ص ّية بهيئة ِّ
ُّ
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع اخلدمات الطب ّية املُ�سا ِندة والتمري�ض بهيئة
ال�صحة يف دبي
ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتعينّ ال�س ّيدة /فريدة عبدالرزاق يو�سف اخلاجةُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا لقطاع اخلدمات الطب ّية
ال�صحة يف دبي ،مُوتنح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم
املُ�سا ِندة والتمري�ض بهيئة ِّ
( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )23ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع اال�سرتاتيج ّية والتطوير املُ� ّؤ�س�سي بهيئة
ال�صحة يف دبي
ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتعينّ ال�س ّيدة /فاطمة عبا�س �أحمد حممد البلو�شيُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا لقطاع اال�سرتاتيج ّية
ال�صحة يف دبي ،مُوتنح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم
والتطوير املُ� ّؤ�س�سي بهيئة ِّ
( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )24ل�سنة 2018
ب�ش�أن
الدعم املُ� ّؤ�س�سي املُ�شرتك بهيئة
تعيني ُمدير تنفيذي لقطاع خدمات ّ
ال�صحة يف دبي
ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد� /أحمد عبداهلل �صالح العقيلي النعيميُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا لقطاع خدمات ال ّدعم
ال�صحة يف دبي ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ()2
املُ� ّؤ�س�سي املُ�شرتك بهيئة ِّ
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ال�صح ّية
للرعاية ِّ
نقل ُمدير تنفيذي �إلى ُم� ّؤ�س�سة دبي ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف دبي وحتديد
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات التابعة لهيئة ِّ
اخت�صا�صا ِتها،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2014ب�ش�أن تعيني املُدير التنفيذي ملُ�ست�شفى دبي،
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

نقل املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُينقل الدكتور /عبدالرحمن حممد اجل�سمي ،املُدير التنفيذي ملُ�ست�شفى دبي� ،إلى ُم� ّؤ�س�سة دبي
ال�صح ّية ،و ُيعينّ ُم�ست�شار ًا لل ُم� ّؤ�س�سة ،مع احتفاظه برا ِتبه ّ
ال�شامل واالمتيازات الوظيف ّية
لل ِّرعاية ِّ
يح�صل عليها ُمبوجب القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صا ِدرة
التي كان ُ
ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ال�صحة يف دبي
تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ست�شفى دبي بهيئة ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1

ُتعينّ الدكتورة /مرمي حممد عبدالكرمي عبداهلل الري�سيُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا ملُ�ست�شفى دبي
ال�صحة يف دبي ،مُوتنح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار
بهيئة ِّ
�إليه والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ال�صح ّية
للرعاية ِّ
نقل ُمدير تنفيذي �إلى ُم� ّؤ�س�سة دبي ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف دبي وحتديد
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات التابعة لهيئة ِّ
اخت�صا�صا ِتها،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2014ب�ش�أن تعيني املُدير التنفيذي ملُ�ست�شفى را�شد،
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

نقل املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتنقل الدكتورة /علياء �سيف املزروعي ،املُدير التنفيذي ملُ�ست�شفى را�شد� ،إلى ُم� ّؤ�س�سة دبي
ال�صحية ،و ُتعينّ ُم�ست�شار ًا لل ُم� ّؤ�س�سة ،مع احتفاظها برا ِتبها ّ
ال�شامل واالمتيازات الوظيف ّية
لل ِّرعاية ِّ
حت�صل عليها ُمبوجب القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صا ِدرة
التي كانت ُ
ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/27/18 1:30 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )28ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ال�صحة يف دبي
تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ست�شفى را�شد بهيئة ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ال�صحة يف
ُيعينّ الدكتور /فهد عمر �أحمد �سامل با�صليبُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا ملُ�ست�شفى را�شد بهيئة ِّ
دبي ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات
ال�صا ِدرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )29ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تعيني ُمدير تنفيذي ملُ�ست�شفى حتا بهيئة ال�صحة يف دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ الدكتور� /سيف عبداهلل �سعيد الوايل البدواويُ ،مدير ًا تنفيذ ّي ًا ملُ�ست�شفى حتا بهيئة
ال�صحة يف دبي ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه
ِّ
والقرارات ال�صا ِدرة ُمبوجبه.
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة 2018
ب�ش�أن
قبول ا�ستقالة ُمدير تنفيذي يف هيئة الطرق واملُوا�صالت
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملُوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة  2010بتعيني املُدير التنفيذي لقطاع الدعم الف ّني
املُ� ّؤ�س�سي بهيئة الطرق واملُوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملُوا�صالت،
قررنا ما يلي:

قبول ا�ستقالة املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتقبل ا�ستقالة ال�س ّيد /عبداهلل علي املدين ،املُدير التنفيذي لقطاع خدمات ال ّدعم التقني
املُ� ّؤ�س�سي بهيئة الطرق واملُوا�صالت ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ � 1أبريل .2018
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  15مايو 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29شعبان 1439هـ
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قرار �إداري رقم ( )4ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي
م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك
بعد االطالع على القانون رقم ( )16ل�سنة  2007ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى القانون ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2009ب�ش�أن اعتماد الر�سوم والغرامات اخلا�صة
مب�ؤ�س�سة التنظيم العقاري،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق
بهذا القرار� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س
التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2009املُ�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
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5/27/18 1:30 PM

35

العدد ( - )٤33ال�سنة ( 14 - )52رم�ضان 143٩هـ  -املوافق  30مايو 2018م

Issue 433 Pages.indd 35

 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة 2009
املُ�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�سلطان بطي بن جمرن
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  28يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ــق  11جمادى الأولى 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عبداهلل حممد �أحمد عبداهلل ال�شحي

مدير ق�سم الرقابة

�إدارة الرتخي�ص العقاري

2

طارق حممد �سعيد العبيداهلل

3

امنه را�شد مراد البلو�شي

4

عبداهلل ح�سن عبداهلل ال بوبكر

5

�سلطان احمد �سعيد حممد ال�شحي

والتفتي�ش العقاري
تنفيذي رئي�سي -تفتي�ش

�إدارة الرتخي�ص العقاري

وت�صاريح عقارية
تنفيذي تفتي�ش وت�صاريح �إدارة الرتخي�ص العقاري
عقارية
تنفيذي تفتي�ش وت�صاريح �إدارة الرتخي�ص العقاري
عقارية
تنفيذي تفتي�ش وت�صاريح �إدارة الرتخي�ص العقاري
عقارية
6

ه�شام حممد مطر العا�صي الفال�سي

مدقق

�إدارة الرتخي�ص العقاري

7

علي عبداهلل حممد علي �آل علي

مدير �إدارة الرتخي�ص

�إدارة الرتخي�ص العقاري

8

حميد عبداهلل ال�شام�سي

العقاري
نائب مدير �إدارة الرتخي�ص �إدارة الرتخي�ص العقاري
العقاري

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )2ل�سنة 2018
ب�إ�صدار
الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة 2015
ب�ش�أن تنظيم املعاهد التدريبية يف �إمارة دبي
__________

مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن جمع التربعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم املعاهد التدريبية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة  2015امل�شار �إليه.
القرار
 :هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
الهيئة
اجلهة احلكومية  :الدوائر احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،واملجال�س وال�سلطات ،و�أي
جهة حكومية �أخرى.
�سلطة الرتخي�ص	  :اجلهة املخت�صة قانون ًا برتخي�ص الأن�شطة االقت�صادية يف الإمارة �أو يف املناطق
احلرة �أو مناطق التطوير اخلا�صة.
اجلهة املعن ّية  :اجلهة احلكومية التي يرتبط الن�شاط الذي ت�شرف عليه قانون ًا بالربامج
التدريبية التي يقدمها املعهد ،والتي يتطلب احل�صول على موافقتها قبل
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�إ�صدار الت�صريح.
 :رئي�س جمل�س املديرين ومدير عام الهيئة.
املدير العام
� :أي من�ش�أة خا�صة م�ص ّرح لها وفق ًا لأحكام القرار بتقدمي الن�شاط التدريبي
املعهد
للغري يف الإمارة.
 :الوثيقة ال�صادرة عن الهيئة والتي ي�صرح مبوجبها للمعهد مبزاولة الن�شاط
الت�صريح
التدريبي يف الإمارة.
 :الوثيقة ال�صادرة عن �سلطة الرتخي�ص والتي يرخ�ص مبوجبها للمعهد مبزاولة
الرخ�صة
ن�شاطه التجاري.
املوافقة الأولية  :املوافقة املبدئية التي ت�صدرها الهيئة لطالب الت�صريح لغايات ا�ستكمال
�إجراءات احل�صول على الرخ�صة والت�صريح.
الن�شاط التدريبي  :تقدمي الربامج التدريبية يف �أي من املجاالت التي ي�صرح مبزاولتها يف الإمارة،
والتي ي�صدر بتحديدها وت�صنيفها قرار من املدير العام بالتن�سيق مع �سلطة
الرتخي�ص.
الربنامج التدريبي  :دورة �أو جمموعة من الدورات التدريبية التي يتم تقدميها للمتدربني بهدف
زيادة معرفتهم وتطوير مهاراتهم يف �أي من املجاالت التعليمية �أو املهنية.
جهة االعتماد  :اجلهة املخت�صة داخل الدولة �أو خارجها باعتماد �أو حتديد معايري بع�ض
الربامج التدريبية وحمتواها وخمرجاتها و�شروط تقدميها.
 :ال�شخ�ص الطبيعي امللتحق ب�أي من الربامج التدريبية لدى املعهد �أو �أي جهة
املتدرب
لديها ت�صريح من قبل الهيئة بتقدمي الربنامج التدريبي.
�شهادة التدريب  :الوثيقة ال�صادرة عن املعهد والتي تثبت اجتياز املتدرب بنجاح للربنامج
التدريبي �أو م�شاركته فيه.
 :اعرتاف الهيئة ب�شهادة التدريب.
الت�صديق
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
ال�شخ�ص	
�شروط �إ�صدار املوافقة الأولية للمعهد
املادة ()2
ي�شرتط لإ�صدار املوافقة الأولية للمعهد ما يلي:
 .1تقدمي الرخ�صة �أو املوافقة املبدئية من �سلطة الرتخي�ص ،وفق ًا ملا هو معتمد لديها يف هذا
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ال�ش�أن.
 .2تقدمي البيانات وامل�ستندات التالية:
�أ -اال�سم املقرتح للمعهد.
ب� -صورة عن جواز ال�سفر وبطاقة الهوية لطالب املوافقة الأولية.
ج� -صورة عن الرخ�صة يف حال كان مقدم الطلب �شخ�ص اعتباري ،و�صورة عن جواز
ال�سفر وبطاقة الهوية ملن ميثله قانون ًا.
د -ال�شكل القانوين املقرتح للمعهد.
 .3تقدمي درا�سة جدوى تت�ضمن ما يلي:
�أ -الر�ؤية والر�سالة والقيم والأهداف اال�سرتاتيجية للمعهد.
ب -و�صف للمعايري واملتطلبات التي �سيعتمدها املعهد يف تعيني الكوادر الأكادميية والتدريبية
والإدارية ومدير املعهد.
ج�	-أنواع الأن�شطة التدريبية التي يرغب املعهد بتقدميها.
د -معايري ت�سجيل وقبول املتدربني.
هـ�	-أنواع املعدات والأجهزة والو�سائل التدريبية والتعليمية التي يرغب املعهد يف ا�ستخدامها.
و -مقرتح بال�سيا�سات والنظم الداخلية للمعهد وعلى وجه اخل�صو�ص �سيا�سات التظلم
وال�شكاوى املتعلقة باملتدربني.
ز -مقرتح لنظام اجلودة والتقييم الذي �سيتبعه املعهد.
ح -حتديد �ساعات و�أيام العمل يف املعهد.
ط -قائمة بالربامج التدريبية التي �سوف يقدمها املعهد ،على �أن تت�ضمن هذه القائمة ما
يلي:
 .1ا�سم الربنامج باللغة العربية والإجنليزية.
 .2و�صف للربنامج التدريبي.
 .3الفئة امل�ستهدفة من الربنامج التدريبي ،ومدى ارتباط هذا الربنامج مع حاجة
�سوق العمل.
 .4املخرجات التعليمية.
 .5مدة الربنامج التدريبي بال�ساعات.
 .6ر�سوم اال�شرتاك بالربنامج التدريبي بالدرهم الإماراتي.
 .7موافقة جهة االعتماد �إن وجدت.
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 .4موافقة اجلهة املعن ّية يف الأحوال التي يتطلب �إ�صدار مثل هذه املوافقة.
�	.5أن تكون الوثائق وامل�ستندات املطلوبة للح�صول على املوافقة الأولية م�صدقة من اجلهات
الر�سمية املخت�صة داخل الدولة وخارجها �أو مطابقة للن�سخة الأ�صلية ،وذلك وفق ًا ملا هو
معتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
� .6سداد الر�سم املقرر على طلب احل�صول على الت�صريح.
�إجراءات �إ�صدار املوافقة الأولية
املادة ()3
ُتتّبع لإ�صدار املوافقة الأولية الإجراءات التالية:
 .1يتم تقدمي طلب احل�صول على املوافقة الأولية �إلى الهيئة وفق ًا للنموذج املُع ّد لهذه الغاية
لديها ،معزز ًا بالوثائق وامل�ستندات املطلوبة والر�سم املحدد.
 .2ت�سجل الهيئة طلب احل�صول على املوافقة الأولية ،و ُيعطى طالب املوافقة الأولية �إ�شعار ًا
بتقدمي طلبه.
 .3تقوم الهيئة بدرا�سة الطلب من الناحية الفنية والتحقق من ا�ستيفائه جلميع ال�شروط
واملتطلبات والوثائق وامل�ستندات املطلوبة.
ُ .4ت�صدر الهيئة قرارها ب�ش�أن طلب املوافقة الأولية خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ا�ستيفاء
الطلب لكافة ال�شروط ،ويف حال رف�ض الطلب تقوم الهيئة ب�إخطار طالب املوافقة الأولية
ب�أ�سباب الرف�ض.
	.5متنح الهيئة ملن يح�صل على املوافقة الأولية مهلة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر ال�ستكمال
�إجراءات احل�صول على الت�صريح والرخ�صة ،ويف حال انتهاء هذه املدة دون احل�صول على
الت�صريح ،تعترب املوافقة الأولية ك�أن مل تكن.
�شروط �إ�صدار الت�صريح
املادة ()4
بالإ�ضافة �إلى ال�شروط املن�صو�ص عليها يف القرار ،ي�شرتط لإ�صدار الت�صريح ما يلي:
 .1وجود املوافقة الأولية �سارية املفعول.
 .2وجود الرخ�صة ،والتي يجب �أن تتطابق بياناتها مع بيانات املوافقة الأولية ال�صادرة للمعهد.
 .3توفري مقر للمعهد يتنا�سب مع الن�شاط التدريبي ،ويتوافق مع متطلبات البناء وال�صحة
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وال�سالمة املهنية املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة �أو املناطق احلرة وذلك
بح�سب الأحوال ،وتقدمي �شهادة �صادرة من اجلهة املعن ّية تثبت ذلك ،ما مل تقرر الهيئة
ا�ستثناء طالب الت�صريح من هذا ال�شرط ،يف �أي من احلاالت التالية:
�أ�	-أن تكون طبيعة الن�شاط التدريبي ال ت�ستلزم توفري مقر ثابت لتقدمي الن�شاط التدريبي.
ب�	-أن يكون �أعداد املتدربني املتوقع ان�ضمامهم للربنامج التدريبي ال يتنا�سب مع الطاقة
اال�ستيعابية للمقر.
ج -احلاجة �إلى توفري جتهيزات ومعدات ي�صعب توفريها يف مقر املعهد املعد لتقدمي
الن�شاط التدريبي.
د�	 -أي حاالت �أخرى حتددها الهيئة.
 .4توفري املوارد الب�شرية والإدارية بح�سب درا�سة اجلدوى ومبا يتفق مع ال�ضوابط وال�شروط
املعتمدة لدى الهيئة.
 .5توفري كافة الو�سائل التدريبية من �أدوات التدريب والتعليم واملختربات وتقنية املعلومات
بح�سب درا�سة اجلدوى ومبا يتفق مع ال�ضوابط وال�شروط املعتمدة لدى الهيئة.
�	.6أن تكون جميع الوثائق وامل�ستندات املطلوبة للح�صول على الت�صريح م�صدقة من اجلهات
الر�سمية املخت�صة داخل الدولة وخارجها.
�	.7إن�شاء موقع �إلكرتوين خا�ص باملعهد وحتديثه ب�شكل دوري ،على �أن يت�ضمن البيانات اخلا�صة
بالربامج التدريبية التي يقدمها ،وتاريخ انعقادها ،وبيانات التوا�صل ،واملقر �إن وجد،
والبيانات ذات العالقة بالن�شاط التدريبي.
�إجراءات �إ�صدار الت�صريح
املادة ()5
ُتتَّبع الإجراءات التالية لإ�صدار الت�صريح:
 .1تقدمي طلب احل�صول على الت�صريح وفق ًا للنموذج املُع ّد لهذه الغاية لدى الهيئة ،معزز ًا
بالوثائق وامل�ستندات الالزمة.
 .2ت�سجل الهيئة طلب احل�صول على الت�صريح ،و ُيعطى طالب الت�صريح �إ�شعار ًا بتقدمي طلبه.
 .3تقوم الهيئة بدرا�سة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من ا�ستيفائه جلميع ال�شروط
واملتطلبات والوثائق وامل�ستندات املطلوبة ،ويكون للهيئة يف �سبيل ذلك �إجراء الزيارات
امليدانية وطلب �أي م�ستندات تراها �ضرورية.
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 .4ت�صدر الهيئة قرارها ب�ش�أن طلب الت�صريح خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب،
ويعترب الطلب مرفو�ض ًا �إذا مل ت�صدر الهيئة قرارها خالل هذه املدة ،ويجوز للهيئة منح مقدم
طلب الت�صريح مهلة �إ�ضافية ال�ستكمال النواق�ص التي حتددها قبل �إ�صدار قرارها يف هذا
ال�ش�أن.
 .5تقوم الهيئة يف حال رف�ض الطلب ،ب�إخطار طالب الت�صريح ب�أ�سباب الرف�ض.
 .6يف حال املوافقة على طلب الت�صريحُ ،يك ّلف طالب الت�صريح بدفع الر�سوم املقررة يف هذا
ال�ش�أن ،ثم تقوم الهيئة ب�إ�صدار الت�صريح.
البيانات الأ�سا�سية للت�صريح
املادة ()6
يجب �أن يحتوي الت�صريح على البيانات الأ�سا�سية للمعهد ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 .1ا�سم املعهد.
 .2تاريخ �إ�صدار الت�صريح.
 .3تاريخ انتهاء الت�صريح.
 .4رقم الرخ�صة.
�	.5أ�سماء امل�ستثمرين.
 .6ا�سم املدير.
 .7الن�شاط التدريبي امل�صرح بتقدميه.
�	.8أيام و�ساعات العمل.
 .9عنوان املعهد وبيانات التوا�صل.
 .10ا�سم جهة االعتماد �إن وجدت.
 .11عنوان املوقع الإلكرتوين للمعهد.
 .12مقر انعقاد الربامج التدريبية.
تعديل البيانات الأ�سا�سية للت�صريح
املادة ()7
يجوز للمعهد طلب تعديل بيانات الت�صريح ،وفق ًا للإجراءات التالية:
 .1تقدمي طلب تعديل بيانات الت�صريح من امل�صرح له �أو من ميثله قانون ًا �إلى الهيئة وفق ًا
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للنموذج املع ّد لهذه الغاية لديها ،معزز ًا بالوثائق وامل�ستندات املطلوبة.
ت�سجل الهيئة طلب تعديل الت�صريح ،ويعطى طالب الت�صريح �إ�شعار ًا بتقدمي طلبه.
ّ
تقوم الهيئة بدرا�سة الطلب للت�أكد من ا�ستيفائه لكافة ال�شروط واملتطلبات والوثائق
وامل�ستندات املطلوبة ،ويكون للهيئة يف �سبيل ذلك �إجراء الزيارات امليدانية للمعهد وطلب �أي
م�ستندات �أو معلومات تراها �ضرورية.
ت�صدر الهيئة قرارها ب�ش�أن طلب تعديل بيانات الت�صريح خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ
تقدميه �إليها ،ويف حال رف�ض الطلب تقوم الهيئة ب�إخطار املعهد ب�أ�سباب الرف�ض.
يف حال املوافقة على طلب تعديل بيانات الت�صريحُ ،يك ّلف طالب التعديل بدفع الر�سم املقرر
يف هذا ال�ش�أن ،ثم تقوم الهيئة ب�إجراء التعديل.

جتديد الت�صريح
املادة ()8
ُتتَّبع الإجراءات التالية لتجديد الت�صريح:
 .1تقدمي طلب جتديد الت�صريح �إلى الهيئة وفق ًا للنموذج املع ّد لهذه الغاية لديها ،قبل ()30
ثالثني يوم ًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الت�صريح.
 .2تقوم الهيئة بدرا�سة طلب التجديد للت�أكد من ا�ستيفائه جلميع ال�شروط والوثائق وامل�ستندات
املطلوبة لإ�صدار الت�صريح.
� .3سداد جميع املت�أخرات املالية والغرامات املفرو�ضة على املعهد �إن وجدت.
 .4يف حال رف�ض طلب جتديد الت�صريح ،تقوم الهيئة ب�إخطار طالب التجديد برف�ض طلبه
و�أ�سباب هذا الرف�ض.
 .5يف حال املوافقة على جتديد الت�صريح ،يك ّلف طالب التجديد ب�سداد الر�سوم املقررة يف هذا
ال�ش�أن ،ثم تقوم الهيئة بتجديد الت�صريح.
التنازل عن الت�صريح
املادة ()9
يجوز للهيئة املوافقة على طلب امل�صرح له بالتنازل عن الت�صريح �إلى �أي �شخ�ص �آخر تتوفر فيه
جميع ال�شروط واملتطلبات الالزمة للح�صول على الت�صريح ،على �أن ُتتَّبع يف ذلك الإجراءات
التالية:
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يتم تقدمي طلب التنازل عن الت�صريح �إلى الهيئة وفق ًا للنموذج املع ّد لهذه الغاية لديها،
ومرفق ًا به الوثائق وامل�ستندات املطلوبة يف هذا ال�ش�أن.
تقوم الهيئة بدرا�سة طلب التنازل والت�أكد من ا�ستيفائه لكافة ال�شروط واملتطلبات وامل�ستندات
والوثائق املطلوبة ،ويكون للهيئة يف �سبيل ذلك �إجراء الزيارات امليدانية وطلب �أي م�ستندات
�أخرى تراها �ضرورية.
ت�صدر الهيئة قرارها ب�ش�أن طلب التنازل عن الت�صريح خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ
تقدميه �إليها.
يف حال رف�ض طلب التنازل تقوم الهيئة ب�إخطار مقدم الطلب بقرار الرف�ض و�أ�سبابه.
يف حال املوافقة على طلب التنازل ،يتم �سداد الر�سوم املقررة يف هذ ال�ش�أن ،و�سداد جميع
املت�أخرات املالية والغرامات املفرو�ضة على املعهد �إن وجدت ،لتقوم الهيئة بعد ذلك ب�إ�صدار
ت�صريح جديد للجهة املتنازل لها ،على �أن تقوم الهيئة ب�إخطار �سلطة الرتخي�ص بالتنازل.

ا�سم املعهد
املادة ()10
�أ -ي�شرتط يف اال�سم املقرتح للمعهد ما يلي:
�	.1أال يكون م�ستخدم ًا من قبل املعاهد الأخرى داخل الدولة ،و�أن ال يت�شابه مع ا�سم �أي
يبد ذلك املعهد عدم معار�ضته على النحو الذي تطلبه الهيئة.
معهد تدريبي فيها ما مل ِ
�	.2أال ُي�شري ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إلى عالقته مع معهد �أو م�ؤ�س�سة تعليمية خارج
الدولة ،نتيجة ت�شابهه �أو تطابقه مع ا�سم ذلك املعهد �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ما مل يقدم
امل�صرح له ما يثبت هذه العالقة على النحو الذي تطلبه الهيئة.
�	.3أال يحتوي على كلمات ت�شري ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إلى رعاية �أي �شخ�صيات لي�ست
ب�صلة حقيقية باملعهد.
�	.4أال يت�ضمن كلمات م�ضللة للعامة� ،أو يحتوي على عبارات لأغرا�ض الرتويج التجاري.
�	.5أن يتوافق مع �إمكانيات و�أن�شطة وطبيعة وجودة الربامج التدريبية التي يقدمها املعهد.
�	.6أال يت�ضمن �أي خمالفة للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة �أو النظام العام والآداب.
ب -يجب على املعهد ا�ستخدام اال�سم اخلا�ص به والذي متت املوافقة عليه من الهيئة بح�سب
الت�صريح على كافة املطبوعات واملرا�سالت والأوراق والوثائق والإعالنات اخلا�صة باملعهد،
ويحظر عليه تغيري ا�سمه قبل احل�صول على موافقة الهيئة اخلطية امل�سبقة على ذلك.
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ج -يجب على املعهد �إذا كان ا�سمه يخالف �أي ًا من ال�شروط وال�ضوابط امل�شار �إليها يف هذه املادة،
تعديل ا�سمه وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط التي حتددها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
مقر املعهد
املادة ()11

�أ -ي�شرتط يف مقر املعهد ما يلي:
�	.1أن يقع داخل الإمارة.
�	.2أن يكون مالئم ًا ملزاولة الأن�شطة والربامج التدريبية التي �سوف يقدمها املعهد.
�	.3أن يتوافق مع متطلبات البناء وال�صحة وال�سالمة املهنية املعتمدة لدى اجلهات املعنية
مبوجب الت�شريعات ال�سارية لديها يف هذا ال�ش�أن طوال مدة �صالحية الت�صريح.
�	.4أن تتوفر فيه املوا�صفات املحددة من قبل الهيئة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�أ�	-أن تكون الطاقة اال�ستيعابية للمقر مالئمة لأعداد املتدربني.
ب�	-أن تكون ال�صفوف والقاعات الدرا�سية واملرافق تتنا�سب مع طبيعة الربامج
التدريبية.
ج�	-أن تكون كافة الو�سائل التدريبية من �أدوات التعليم والتدريب واملختربات وتقنية
املعلومات متوفرة ومنا�سبة لتقدمي الربامج التدريبية.
د�	-أن تتوفر لوحات �إر�شادية داخلية تبني املرافق والقاعات التدريبية ومناطق
االنتظار.
�	.5أن تكون هناك لوحة تو�ضع على الواجهة اخلارجية ملقر املعهد حتتوي على ا�سم املعهد
باللغتني العربية والإجنليزية.
ب -يف حال تقدمي الربنامج التدريبي خارج مقر املعهد يجب �أن يكون مكان انعقاده متوافق ًا مع
ال�شروط املحددة يف البنود ( )2و( )3و( )4من هذه املادة.
املوافقة على الربنامج التدريبي
املادة ()12
ي�شرتط للموافقة على الربنامج التدريبي ما يلي:
�	.1أن يت�ضمن الربنامج التدريبي و�صف ًا لأهدافه ،وحتديد ًا ملحاوره ،وعدد �ساعاته ،ومدته ،و�آلية
تقدميه ،ونظام التقييم املتبع فيه ،واملتطلبات الالزمة الجتيازه وا�سم جهة االعتماد لهذه
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ال�شهادة �إن وجدت.
�	.2أال يت�ضمن حمتوى الربنامج ما ي�شكل انتهاك ًا للنظام العام �أو الآداب �أو العادات والتقاليد
املرعية يف الدولة �أو الأمن العام والتوجهات ال�سيا�سية للدولة� ،أو خمالفة للت�شريعات ال�سارية
يف الإمارة.
�	.3أن يكون ا�سم الربنامج خالي ًا من �أي عبارات �أو كلمات م�ضللة ،و�أال يحتوي على كلمات ت�شري
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إلى رعاية �شخ�صيات عامة �أو حكومية �أو جهات معنية لي�ست لها
�صلة حقيقية بالربنامج التدريبي.
�	.4أن تكون االتفاقية مع جهة االعتماد �سارية وقت تقدمي الربنامج التدريبي املرتبط بها.
مدير املعهد
املادة ()13
�أ -ي�شرتط ملوافقة الهيئة على تعيني مدير املعهد ما يلي:
�	.1أن يكون كامل الأهلية ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،غري حمكوم عليه يف جناية �أو جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة ،ولو رد �إليه اعتباره �أو �صدر عفو عنه.
�	.2أن يثبت لدى الهيئة �أنه م�ؤه ًال لإدارة املعهد والإِ�شراف على براجمه.
ب -يكون مدير املعهد م�س�ؤو ًال عن كافة امل�سائل املتعلقة ب�إدارة املعهد والإ�شراف عليه ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ما يلي:
 .1الإ�شراف على الكادر الفني والإداري.
�	.2إدارة �ش�ؤون املتدربني �سواء فيما يتعلق ب�إجراءات ت�سجيلهم �أو تدريبهم �أو متابعة
�شكاويهم.
 .3التوا�صل مع الهيئة ،وتوفري املعلومات والبيانات والرد على اال�ستف�سارات التي تطلبها
خالل املدد املحددة.
 .4اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطوير �آلية �ضمان اجلودة يف املعهد.
� .5ضمان التزام املعهد بالأحكام الواردة يف القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
ج -يجب على املعهد �إخطار الهيئة خطي ًا يف حال �شغور من�صب مدير املعهد خالل ( )10ع�شرة
�أيام عمل من تاريخ ال�شغور ،ويجب على املعهد خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ �شغور
املن�صب تعيني مدير جديد تتوفر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة ،ويجوز متديد هذه املهلة ملدة مماثلة �إذا كان هناك �أ�سباب جدية لدى املعهد ت�ستدعي
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ذلك.
ت�صريح بتقدمي دورة تدريبية لغري املعاهد
املادة ()14
يجوز لأي �شخ�ص من غري املعاهد التقدم للهيئة بطلب احل�صول على ت�صريح بتقدمي دورة تدريبية،
وفق ًا لل�شروط والإجراءات التالية:
 .1يتم تقدمي الطلب �إلى الهيئة وفق ًا للنموذج املع ّد لهذه الغاية لديها ،مرفق ًا به الوثائق
وامل�ستندات التالية:
�أ� -صورة عن جواز ال�سفر وبطاقة الهوية �سارية املفعول ملقدم الطلب �إذا كان مقدم الطلب
�شخ�ص ًا طبيعي ًا ونبذة عن �سريته الذاتية.
ب� -صورة عن الرخ�صة التجارية ملقدم الطلب �سارية املفعول �إذا كان مقدم الطلب �شخ�ص ًا
اعتباري ًا ونبذة عن �سريته الذاتية واملهنية.
ج -بيانات الدورة التدريبية ،على �أن تت�ضمن ما يلي:
 .1ا�سم الدورة التدريبية باللغة العربية ،واللغة الإجنليزية يف حال كانت الدورة بغري
اللغة العربية.
 .2و�صف الدورة التدريبية.
 .3الفئة امل�ستهدفة.
 .4املخرجات التعليمية.
 .5املدة الزمنية للدورة التدريبية بال�ساعات.
 .6ر�سوم اال�شرتاك بالدورة التدريبية بالدرهم الإماراتي.
 .7املكان املقرتح لعقد الدورة التدريبية.
 .8الوقت املقرتح لعقد الدورة التدريبية.
� .9صورة عن جواز ال�سفر وبطاقة الهوية للمحا�ضر ونبذة عن �سريته الذاتية.
د -تقدمي موافقة اجلهة احلكومية املعن ّية التي ت�شرف على الن�شاط اخلا�ص مبو�ضوع
الدورة التدريبية �إن وجدت يف حال كانت هذه اجلهة ت�شرتط احل�صول على موافقتها
على عقد مثل هذه الدورات.
هـ -تقدمي موافقة جهة االعتماد للدورة التدريبية �إن وجدت �أو ما يفيد هذه املوافقة.
 .2يكون الت�صريح ال�صادر بتقدمي دورة تدريبية لغري املعاهد �صاحل ًا لتقدمي دورة تدريبية
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واحدة فقط.
 .3ت�صدر الهيئة الت�صريح لتقدمي دورة تدريبية لغري املعهد خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من
تاريخ ا�ستيفائه لكافة ال�شروط املطلوبة ،ويف حال رف�ض الطلب تقوم الهيئة ب�إخطار طالب
الت�صريح ب�أ�سباب الرف�ض.
 .4يف حال املوافقة على الطلبُ ،يك ّلف طالب احل�صول على الت�صريح ب�سداد الر�سوم املقررة يف
هذا ال�ش�أن ،ثم تقوم الهيئة ب�إ�صدار الت�صريح.

�أ-
ب-

ج-
د-
هـ-
و-

�إعالنات املعهد
املادة ()15
ُيحظر على املعهد ن�شر الإعالنات اخلا�صة به ب�أي و�سيلة قبل اعتماد حمتواه واحل�صول على
موافقة الهيئة امل�سبقة على ذلك.
ي�شرتط يف الإعالن املطلوب ن�شره من قبل املعهد ما يلي:
�	.1أن ال يت�ضمن الإ�شارة �إلى الهيئة �إال بعد احل�صول على موافقتها وفق ًا لل�صيغة التي
تعتمدها.
�	.2أن ال يحتوي على كلمات ت�شري ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إلى رعاية �شخ�صيات �أو
جهات عامة �أو حكومية دون وجود �صلة حقيقية لها باملعهد.
 .3عدم خمالفته لطبيعة �أن�شطة املعهد وبراجمه التدريبية.
 .4عدم رعاية �أي ن�شاط جتاري.
�	.5أن يتفق والت�شريعات املتعلقة بالإعالنات التجارية ال�سارية يف الإمارة.
يجب على املعهد التقدم بطلب �إلى الهيئة للح�صول على املوافقة على الإعالن ،وفق ًا للنموذج
املع ّد لهذه الغاية لديها ،مرفق ًا به الوثائق وامل�ستندات الالزمة و�سداد الر�سم املقرر.
ت�صدر الهيئة املوافقة على الإعالن خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ ا�ستالم الطلب
امل�ستويف لل�شروط واملتطلبات ،ويف حال رف�ض الطلب ،تقوم الهيئة ب�إخطار املعهد الذي يرغب
بن�شر الإعالن ب�أ�سباب الرف�ض.
يجوز للهيئة �أن تطلب من املعهد يف �أي وقت ب�سحب �أي �إعالن مت ن�شره �أو �إعادة ن�شره ب�صيغة
�أخرى.
يتحمل املعهد م�س�ؤولية �صحة جميع املعلومات املذكورة يف الإعالنات املن�شورة من قبله
وتبعاتها.
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عدم جتديد الت�صريح �أو �إلغائه
املادة ()16
�أ -يف حال قيام الهيئة بعدم جتديد الت�صريح �أو ب�إلغائه لأي �سبب كان ،ف�إنه يجب على املعهد
االلتزام مبا يلي:
 .1توفري بدائل �أو ت�سوية منا�سبة للم�سجلني يف الربامج التدريبية ،وعر�ضها على الهيئة
العتمادها.
� .2ضمان حقوق الكادر الفني والإداري للمعهد.
� .3سداد الغرامات والر�سوم امل�ستحقة بذمة املعهد �إن وجدت.
ب -تقوم الهيئة يف حال عدم جتديد الت�صريح �أو �إلغائه مبخاطبة �سلطة الرتخي�ص لإلغاء الن�شاط
التدريبي من الرخ�صة اخلا�صة باملعهد.
�سجالت املعهد ووثائقه
املادة ()17
يجب على املعهد االحتفاظ بال�سجالت والوثائق التالية ،للمدة وبالطريقة التي تقررها الهيئة:
� .1سجل املتدربني ،الذي يت�ضمن �أ�سماء املتدربني وجن�سياتهم وجن�سهم وتاريخ ميالدهم ومكان
�إقامتهم ،وبرامج التدريب امل�سجلني بها ،و�سجالت احل�ضور وال�شهادات املمنوحة لهم.
� .2سجل املوظفني ،الذي يت�ضمن �أ�سماء املوظفني وجن�سياتهم وجن�سهم وتاريخ ميالدهم
ومكان �إقامتهم ،وم�ؤهالتهم العلمية وخرباتهم العملية وال�سرية الذاتية لكل منهم ،ورواتبهم
وم�سمياتهم الوظيفة والو�صف الوظيفي اخلا�ص بكل منهم.
 .3الوثائق الر�سمية ال�صادرة عن الهيئة واجلهات املعن ّية وجهة االعتماد ذات ال�صلة بالن�شاط
التدريبي.
 .4طلبات الت�سجيل وعقود املتدربني.
 .5خطة التدريب ال�سنوية.
�	.6أي �سجالت �أو وثائق �أخرى تطلبها الهيئة.
الرقابة والتقييم
املادة ()18
�أ -يخ�ضع املعهد لرقابة و�إ�شراف الهيئة ،ويكون للهيئة التفتي�ش على املعهد للتحقق من التزامه
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ب�أحكام القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،والت�أكد من تطبيقه ملعايري اجلودة املعتمدة لدى
الهيئة ،واالطالع على مرافق و�سجالت ووثائق املعهد.
ب -يلتزم املعهد بتقدمي كافة املعلومات والبيانات والتقارير للهيئة وموظفيها املخولني من قبلها.
ج -للهيئة �أن ت�صدر تقرير ًا دوري ًا عن نتائج تقييم املعاهد ،ويكون لها ن�شره بالطريقة التي تراها
منا�سبة.
د -للهيئة اتخاذ الإجراءات املحددة يف القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه بحق املعهد الذي
يخالف �أي ًا من �أحكامها ،ويكون لها يف �سبيل ذلك التن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
ت�صديق �شهادات التدريب
املادة ()19
�أ -يتم ت�صديق �شهادات التدريب وفق ًا للإجراءات التالية:
 .1يقوم املعهد بتقدمي طلب ت�صديق �شهادات التدريب �إلى الهيئة وفق ًا للنموذج املع ّد
لهذه الغاية لدى الهيئة ،مرفق ًا به البيانات اخلا�صة باملتدربني الذين �أكملوا املتطلبات
الالزمة ملنحهم �شهادة التدريب ،وذلك قبل ت�سليمها للمتدرب.
 .2تقوم الهيئة بالت�صديق على �شهادة التدريب يف حال ا�ستكمال �شروط الطلب ،ودفع
الر�سوم املقررة على الت�صديق.
ب -بالإ�ضافة �إلى ما ورد يف البند ( )1من الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ي�شرتط للت�صديق على
�شهادات التدريب ال�صادرة عن غري املعهد واجلهات احلكومية عند طلبها الت�صديق ،ما يلي:
 .1تقدمي ما يثبت انعقاد الربنامج التدريبي يف الإمارة.
 .2تقدمي ما يثبت ح�ضور امل�سجلني فيه.
جلنة ال�شكاوى
املادة ()20
�أُ -ت�ش َّكل يف الهيئة جلنة ت�سمى «جلنة ال�شكاوى» يتم اختيار رئي�سها و�أع�ضائها بقرار من
املدير العام ،تخت�ص بالنظر يف ال�شكاوى التي تقدم �إليها بحق املعاهد واملتعلقة بعدم امتثالها
بالت�شريعات ذات ال�صلة بالن�شاط التدريبي.
ب -ي�شرتط لقبول ال�شكوى ما يلي:
�	.1أن تكون ال�شكوى �ضد �أي من املعاهد ال�صادر لها ت�صريح من الهيئة.
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�	.2أن تقدم ال�شكوى من خالل �إحدى القنوات املعتمدة لدى الهيئة بحيث حتتوي على �شرح
وا�ضح لكافة التفا�صيل والأدلة ذات ال�صلة مبو�ضوع ال�شكوى.
�	.3أن ُيثبت ال�شاكي قيامه مبحاولة �صريحة لت�سوية ال�شكوى ودي ًا مع املعهد.
 .4تقدمي معلومات ات�صال دقيقة و�صحيحة عن ال�شاكي.
�	.5أال يكون قد م�ضى على مو�ضوع ال�شكوى �أكرث من �سنة واحدة.
�	.6أال يكون قد مت ت�سجيل �أي دعوى بذات مو�ضوع ال�شكوى لدى املحاكم املخت�صة.
�	.7أال يكون مو�ضوع ال�شكوى يتعلق بجرمية جزائية.
�	.8أال يكون قد �سبق تقدمي ال�شكوى ذاتها بحق املعهد ذاته.
ج -يتم التعامل مع ال�شكاوى التي تقدم �إلى الهيئة على النحو التايل:
 .1تقوم جلنة ال�شكاوى بالنظر يف مو�ضوع ال�شكوى املقدمة �إليها ،وحتديد فيما �إذا كانت
تقع �ضمن نطاق اخت�صا�ص الهيئة ،والت�أكد من ا�ستيفائها ل�شروط قبولها.
 .2تخطر الهيئة املعهد بال�شكوى ملوافاتها بالرد خالل مهلة ال تزيد على ( )30ثالثني يوم ًا
من تاريخ الإخطار.
 .3تقوم جلنة ال�شكاوى بدرا�سة ال�شكوى والتثبت من مدى �صحتها.
 .4على جلنة ال�شكاوى البت يف ال�شكوى املقدمة �إليها خالل مهلة �أق�صاها ( )60يوم ًا من
تاريخ تقدميها ،ويكون لها �أن تو�صي للمدير العام يف حال ثبت لها �صحة ال�شكوى ،اتخاذ
الإجراءات املنا�سبة بحق املعهد وفق ًا لأحكام القرار ،وفيما عدا ذلك تقوم الهيئة بحفظ
ال�شكوى و�إخطار ال�شاكي بقرارها ،ويعترب قرار الهيئة ال�صادر ب�ش�أن ال�شكوى املقدمة
�إليها نهائي ًا ،ويف جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار اللجنة م�سبب ًا.
الهبات والتربعات
املادة ()21
�أُ -يحظر على املعهد قبول الهبات� ،أو جمع التربعات ،من �أي جهة داخل الإمارة �أو خارجها� ،إال
بعد احل�صول على موافقة الهيئة واجلهات احلكومية املخت�صة امل�سبقة على ذلك.
ب -يجب على املعهد التقدم بطلب املوافقة على قبول الهبات والتربعات ،وفق ًا للنموذج املع ّد
لدى الهيئة لهذه الغاية ،مرفق ًا به الوثائق وامل�ستندات الالزمة ،مبا يف ذلك موافقة اجلهة
احلكومية املخت�صة.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()22
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
د .عبداهلل حممد الكرم
رئي�س جمل�س املديرين
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  31يناير 2018م
املواف ـ ـ ــق  14جمادى الأولى 1439هـ
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قرار �إداري رقم ( )61ل�سنة 2018
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي دائرة التنمية االقت�صادية �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد ب ـ «الدائرة»،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن اعتماد الر�سوم والغرامات اخلا�صة
بدائرة التنمية االقت�صادية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية
االقت�صادية،
قررنا ما يلي:
منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو الدائرة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام القانون رقم ( )13ل�سنة 2011
امل�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
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�	-1أحكام القانون رقم ( )13ل�سنة  2011املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه
عند قيامهم مبهامهم.
 -2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالقانون رقم ( )13ل�سنة  2011امل�شار �إليه،
بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه وعدم خمالفتهم
لأحكامه.
� -3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة لدى الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
 -5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 -6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 -7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	-8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 -9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 -1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 -2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� -3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	-4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية و حماية امل�ستهلك ،اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ
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�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	-1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 -2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  ،2016امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وي ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�سامي �ضاعن القمزي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � ١٩أبريل 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � ٣شعبان 1439هـ
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جدول بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الدائرة املمنوحني �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الوحدة التنظيمية

1

عبداهلل �سيف خمي�س �سامل الكعبي

مدير �إدارة

2

عبداهلل خليل عبداهلل البناي

ا�ست�شاري �أول

3

ح�سن علي ح�سن �إبراهيم البلو�شي

مدير �إدارة

4

جا�سم حممد علي عبداهلل املرزوقي

مدير

5

يو�سف علي حميد عبداهلل ال�شيباين

مدير

6

�أحمد ناجي عبدالغني عماري

مدير

7

حليمة عبداهلل �سامل �سعيد

مفت�ش �أول

8

هاين حممد فخري حنفي يون�س

قانوين رئي�سي

9

خالد عبد الكرمي املا�س حممد املر

مفت�ش رئي�سي

10

�أحمد حممد عبداهلل �أحمد

مدير

11

�أحمد غلوم �أحمد علي

رئي�س فرقة �أول

12

ماهر �إبراهيم علي عبداهلل املرزوقي

مدير

13

نا�صر را�شد حمدان علي

مفت�ش

14

يو�سف وليد مرخان وليد

رئي�س فرقة �أول

15

يو�سف حممد ن�صر اهلل �إبراهيم العمادي

مفت�ش

16

نايف �أحمد حممد عبداهلل املال

مفت�ش

17

هاجر عتيق مال اهلل وليد

مفت�ش �أول

18

نادية بالل مبارك اخلرب

مفت�ش

19

�أحمد حيدر ح�سن عبداهلل

مفت�ش

20

ايراج غالم جمعة بور

مفت�ش رئي�سي
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21

عبداهلل ح�سني عبدالرحمن تركي

مفت�ش �أول

22

هند عبداهلل علي �أحمد الري�س

مفت�ش �أول

23

را�شد دروي�ش �سيف �سهيل املري

مفت�ش �أول

24

علي ح�سني علي البلو�شي

مفت�ش

25

نا�صر جوهر �سعيد �سامل

مفت�ش

26

حممد �إبراهيم �سلطان عبدالكرمي املر

رئي�س فرقة �أول

27

�أحمد جمعة �أهلي

مفت�ش �أول

28

رم�ضان ح�سن فلكناز

مفت�ش ثاين

29

عائ�شة علي عبداهلل علي اجلزيري

مفت�ش �أول

30

نورة حممد بخيت �أحمد بخيت الفال�سي

مفت�ش رئي�سي

31

حممد ح�سن حممد علي

مفت�ش ثاين

32

حممد �صالح الدين الب�ستكي

مفت�ش

33

عدنان ح�سني علي روئني تن

مدير

34

مروان عبداهلل عي�سى مراد البلو�شي

مفت�ش ثاين

35

في�صل علي عبداهلل علي

مفت�ش ثاين

36

حممد خالد عبداهلل �سامل العديدي

مفت�ش

37

عادل علي حممد حمزة البلو�شي

مفت�ش

38

عائ�شة عتيق جمعة بن دروي�ش املهريي

مدير �أول

39

م�شهور �سليم �صالح مبارك باالر�شاد ال�شام�سي

مدير �أول

40

منى �إبراهيم حممد ح�سن املح�سن

مفت�ش �أول

41

حممد في�صل يو�سف ح�سن ر�ضا

مفت�ش م�ؤقت

42

ح�سن �أحمد علي عبداهلل الزيلعي

مفت�ش �أول

43

خالد عبداهلل حممد �صالح

مفت�ش �أول
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44

نبيل حممد عبداهلل �أحمد

مفت�ش �أول

45

جا�سم حممد عبداهلل علي دادي

مفت�ش م�ؤقت

46

�سامل عثمان حارب �سامل مبارك

مفت�ش م�ؤقت

47

را�شد �إياد علي عبدالرحمن حجاج

مفت�ش م�ؤقت

48

مها مو�سى ح�سن اجل�سمي

مفت�ش م�ؤقت

49

منى �سعيد عبداهلل املرزوقي

مفت�ش رئي�سي

50

عمار حممد عبدالرحمن الها�شمي

مفت�ش م�ؤقت

51

فاطمة توفيق حممد ح�سني

مفت�ش ثاين

52

�آمنه ح�سن علي عبداهلل �شريوك

مفت�ش

53

عدنان عبدالرحمن يو�سف احلمادي

مفت�ش م�ؤقت

54

با�سل �سهيل مو�سى فريوز ال لوتاه

مفت�ش
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