ISSN: 2410 - 1141

ت�صدر عن:

هاتف ،٠٠٩٧١ 4 2929200 :فاك�س� ،٠٠٩٧١ 4 2929299 :ص.ب120777 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
official.gazette@slc.dubai.gov.ae

10/14/18 1:11 PM

slc.dubai.gov.ae

ال�سنة 52

العدد 440

� 17أكتوبر 201٨م

� 8صفر 14٤٠هـ
Issue 440 Cover.indd 1

ال�سنة ٥٢

10/14/18 1:43 PM

العدد ٤٤٠

� 17أكتوبر 201٨م

� 8صفر 14٤٠هـ

Issue 440 Pages.indd 1

ت�صدر عن:
اللجنة العليا للت�شريعات
هاتف ،٠٠٩٧١ 4 2929200 :فاك�س� ،٠٠٩٧١ 4 2929299 :ص.ب120777 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
slc.dubai.gov.ae
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
الرقم املعياري الدويل للدوريات2410 - 1141 :

10/14/18 1:43 PM

Issue 440 Pages.indd 2

املحتويات
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركباتيف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )39ل�سنة  2018ب�ش�أن نظام �إدارة الأداء ملوظفي حكومةدبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة  2018ب�ش�أن قرية العائلة. قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �أمناء كلية حممد بن را�شدللإدارة احلكومية.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )42ل�سنة  2018بتعيني مدير تنفيذي ملعهد دبي العقاري. قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )43ل�سنة  2018بتعيني مدير تنفيذي لقطاع ت�شجيع و�إدارةاال�ستثمار العقاري لدائرة الأرا�ضي والأمالك.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2018بتعيني مدير تنفيذي لقطاع الت�سجيلواخلدمات العقارية بدائرة الأرا�ضي والأمالك.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )45ل�سنة  2018بتعيني مدير تنفيذي لقطاع الدعمامل�ؤ�س�سي بدائرة الأرا�ضي والأمالك.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )46ل�سنة  2018بنقل وتعيني املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سةاملوا�صالت العامة بهيئة الطرق واملوا�صالت.
ويل عهد دبي
قرارات
 -قرار رقم ( )1ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �أمناء جامعة حمدان بن حممد الذكية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ت�شريعات اجلهات احلكومية
م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
 قرار �إداري رقم ( )106ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة دبي خلدمات ٥١الإ�سعاف �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995ب�ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذ ّية
وتعديالتهما،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )30ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم خدمات ال�سري واملُرور وال�سالمة
املرور ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم ُمزاولة الأن�شطة االقت�صاد ّية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير
ّ
وعلى القرار الوزاري رقم ( )178ل�سنة  2017ب�ش�أن قواعد و�إجراءات ال�ضبط املُروري،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة ُّ
الطرق
واملُوا�صالت،
وعلى النظام رقم ( )6ل�سنة  2009ب�ش�أن ترخي�ص ُمن�ش�آت تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار ُرخ�ص وت�صاريح قيادة
املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )428ل�سنة  2009ب�إ�صدار الالئحة التنفيذ ّية للنظام رقم ( )6ل�سنة
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 2009ب�ش�أن ترخي�ص ُمن�ش�آت تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي وتعديالته،
ن�شئة واملُ ِّ
نظمة للمناطق ا ُ
حل ّرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت.
الهيئة
ُ :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املُديرين.
املدير العام
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
 :نظام �إلكرتوين ذكي يتم من خالله �إجناز ُمعامالت تدريب وترخي�ص
النظام املُروري
ال�سائقني وترخي�ص املركبات وترخي�ص �أن�شطة ال ّنقل التجارية.
� :آلة ميكانيك ّية� ،أو دراجة عاد ّية� ،أو نار ّية� ،أو عربة� ،أو �أي جهاز �آخر ي�سري
املركبة
على الطريق بق ّوة ميكانيك ّية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وي�شمل ذلك اجل ّرار.
 :مركبة ذات ُموا�صفات محُ ّددة ُمع ّدة للتدريب ،لغايات احل�صول على رخ�صة
مركبة التدريب
القيادة �أو ت�صاريح القيادة.
 :التعليم النظري والعملي لقيادة املركبات �أو القيادة املِهن ّية �أو القيادة
الن�شاط
املُتقدِّ مة �أو القيادة ال�صحراو ّية.
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة ُم�ص ّرح لها من امل�ؤ�س�سة ُمبزاولة الن�شاط.
املن�ش�أة
 :مركز تابع لل ُمن�ش�أة يتم فيه ُمزاولة الن�شاط.
الفرع
 :مكتب تابع لل ُمن�ش�أة يتم فيه ت�سجيل املُتد ّربني.
مكتب الت�سجيل
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي يعمل لدى املُن�ش�أة ،املُ�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة القيام
املُد ِّرب
ب�أي من الأن�شطة املُ�ص ّرح لل ُمن�ش�أة بتقدميها.
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي يعمل لدى املُن�ش�أة ،املُ�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة بتقدمي
حا�ضر
املُ ِ
ال�سري واملُرور لل ُمتد ّربني باللغات التي تحُ دِّ دها
املُحا�ضرات حول ت�شريعات ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الهيئة.
للح�صول
املُتد ِّرب
 :ال�شخ�ص الطبيعي املُ�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة بتعلُّم قيادة املركبة ُ
على ُرخ�صة القيادة �أو ت�صريح القيادة املِهن ّية �أو القيادة ال�صحراو ّية �أو
القيادة املُتقدِّ مة وفق ًا لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2017املُ�شار
�إليه.
�صدرها امل�ؤ�س�سة ملُزاولة �أي من الأن�شطة والفئات واملواقع
الت�صريح
 :الوثيقة التي ُت ِ
املُح ّددة يف املادة ( )6من هذا القرار.
موقع التدريب املُ�ؤ ّقت  :املوقع املُ�ؤ ّقت الذي ُت�ص ِّرح امل�ؤ�س�سة ُمبزاولة الن�شاط فيه.
�صدرها امل�ؤ�س�سة تت�ض ّمن معلومات �شخ�ص ّية عن املُد ِّرب �أو
البطاقة التعريف ّية  :بطاقة ُت ِ
حا�ضر.
املُ ِ
القيادة ال�صحراو ّية  :ت�أهيل ال�سائق احلا�صل على ُرخ�صة القيادة ،بهدف متكينه و�إك�سابه
مهارات القيادة يف ُّ
الوعرة وال ُكثبان الرمل ّية.
الطرق ِ
 :ت�أهيل ال�سائق احلا�صل على ُرخ�صة القيادة ،بهدف متكينه و�إك�سابه
القيادة ا ِمل َهن ّية
املهارات الالزمة لقيادة املركبات املُع ّدة لال�ستخدام ا ِمل َهني ،كمركبات
الأُجرة ،واحلافالت الثقيلة واخلفيفة املُع ّدة لنقل ال ُّركاب ،واملركبات
الثقيلة املُع ّدة لنقل الب�ضائع ،واملركبات الإن�شائ ّية املُ�ستخدمة يف مواقع
العمل ،وال�شاحنات املقطورة.
القيادة املُتقدِّ مة  :ت�أهيل ال�سائق احلا�صل على ُرخ�صة القيادة ،بهدف متكينه و�إك�سابه
مهارات القيادة يف بيئات ا�ستثنائ ّية� ،سوا ًء من حيث الت�ضاري�س �أو املناخ �أو
أن�شطة.
ال ِ
نطاق التطبيق
املادة ()2
ُيط ّبق هذا القرار على جميع الأفراد واجلهات التي ُتزا ِول الن�شاط يف الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق
اخلا�صة ،واملناطق ا ُ
حل ّرة ،مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،و ُت�ستثنى من �أحكامه اجلهات
التطوير
ّ
الع�سكر ّية والأمن ّية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أهداف القرار
املادة ()3

يهدف هذا القرار �إلى ما يلي:
 .1تنظيم ُمزاولة ال ّن�شاط.
 .2املُ�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية الإمارة وخططها اال�سرتاتيج ّية يف القيادة الآمنة على ُّ
الطرق.
 .3توحيد وحتديد ال�ضوابط واال�شرتاطات املُتع ِّلقة بتعليم قيادة املركبات يف الإمارة ،و�ضمان
التزام املُن�ش�آت بها.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()4
تتولى امل�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القرار ،املهام وال�صالحيات التالية:
 .1و�ضع الأ�س�س وال�ضوابط الالزمة ملزاولة الن�شاط يف الإمارة ،ومناطق العمل اخلا�صة
بال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،و�إ�صدار الأد ّلة والإر�شادات الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
 .2البت يف طلبات �إ�صدار الت�صريح ،وفق ًا ُّ
لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
 .3و�ضع املُوا�صفات واملُتط ّلبات الف ّنية الواجب تو ُّفرها يف مركبات التدريب.
 .4الرقابة والتفتي�ش على املُن�ش�أة وال ُفروع ومكاتب الت�سجيل ومركبات التدريب التابعة لها،
والتح ُّقق من التزامها بالقواعد واال�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار والقرارات
ال�صادرة مبوجبه.
ومنحهم الت�صاريح الالزمة
 .5ت�صنيف املُد ِّربني ،وفق ًا للمركبات التي يجوز لهم التدريب عليهاِ ،
لذلك ،والتح ُّقق من مدى التزامهم باال�شرتاطات واملُتط ّلبات املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .6حتديد املُوا�صفات البنائ ّية والهند�س ّية الواجب تو ُّفرها يف املُن�ش�أة ومرافقها ،بالتن�سيق مع
اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
 .7حتديد وتنظيم امل�سارات وا ُ
خلطوط واملناطق التي يجوز ُمزاولة الن�شاط فيها ،مبا ال ُي�ؤ ِّثر
ال�سالمة العا ّمة وحماية البيئة،
ال�سري واملُرور يف الإمارة ،واملُحافظة على ّ
�سلب ًا على حركة ّ
واتخاذ الإجراءات الالزمة ملُعاجلة الت�أثريات ال�سلب ّية الناجمة عن ذلك ،بالتن�سيق مع
اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
�	.8إ�صدار الت�صاريح ملواقع التدريب املُ�ؤ ّقتة ل�صالح امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي ترغب يف تدريب
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بع�ض موظفيها للح�صول على ت�صريح قيادة املركبات.
 .9و�ضع املُ� ِّؤ�شرات الالزمة لقيا�س ُم�ستوى اخلدمات املُق ّدمة من املُن�ش�أة.
حا�ضرين.
� .10إ�صدار البطاقات التعريف ّية لل ُمد ِّربني واملُ ِ
� .11أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القرار.
ُمزاولة الن�شاط
املادة ()5
ُيحظر على �أي فرد �أو جهة ُمزاولة الن�شاط يف الإمارة� ،إال بعد احل�صول على الت�صريح.
�صدرها امل�ؤ�س�سة
الت�صاريح التي ُت ِ
املادة ()6
�صدر امل�ؤ�س�سة ،طبق ًا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار والقرارات
�أُ -ت ِ
ال�صادرة مبوجبه وبالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة ،الت�صاريح للأن�شطة والفئات
واملواقع التالية:
 .1تعليم قيادة املركبات.
 .2تعليم القيادة املِهن ّية.
 .3تعليم القيادة املُتقدِّ مة.
 .4تعليم القيادة ال�صحراو ّية.
 .5الفرع.
 .6مكتب الت�سجيل.
 .7املُد ِّرب.
حا�ضر.
 .8املُ ِ
 .9موقع التدريب املُ�ؤ ّقت.
ب -تكون ُم ّدة الت�صاريح املُ�شار �إليها يف البنود من (� )1إلى ( )8من الفقرة (�أ) من هذه املادة،
�سنة واحدة قابلة للتجديد.
ج -تكون ُم ّدة الت�صريح املُ�شار �إليه يف البند ( )9من الفقرة (�أ) من هذه املادة وفق ًا ملا تحُ دِّ ده
امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن ،على �أال تزيد هذه املُ ّدة على (� )6ستة �أ�شهر.
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حا�ضر من غري ُمواطني الدولة
انتهاء ت�صريح املُد ِّرب واملُ ِ
املادة ()7
حا�ضر من غري ُمواطني الدولة ،يف حال تركه العمل
تنتهي �صالح ّية الت�صريح املمنوح لل ُمد ِّرب واملُ ِ
يف املُن�ش�أة التي يعمل لديها.
التزامات املُن�ش�أة
املادة ()8

على املُن�ش�أة االلتزام مبا يلي:
 .1عدم تنازل مالكها عن الت�صريح املمنوح له �أو �إدخال �شريك معه �أو بيع املُن�ش�أة �أو ت�أجريها
للغري �أو ُمبا�شرة �أي ت�ص ُّرف قانوين �آخر عليها قبل احل�صول على ُموافقة امل�ؤ�س�سة ّ
اخلطية
املُ�سبقة على ذلك.
ُ .2م� ِّؤ�شرات ُم�ستوى اخلدمة املُتع ِّلقة بالتدريب ،املُح ّددة من امل�ؤ�س�سة.
وال�سيا�سات والإجراءات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة.
 .3التعليمات والقرارات ِّ
 .4املنهج التعليمي والتدريبي والربامج التدريب ّية املُعتمدة من امل�ؤ�س�سة ،وكذلك ا�شرتاطات
اختبار املعرفة �أو املُحا�ضرات.
ا�ضر.
 .5عدم ا�ستخدام �أي �شخ�ص غري ُم�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة ك ُمد ِّرب �أو محُ ِ
وال�سالمة والبيئة املُعتمدة لدى الهيئة.
ُ .6متط ّلبات وا�شرتاطات ِّ
ال�صحة ّ
 .7تقدمي الن�شاط مبركبة التدريب التابعة لها.
 .8عدم ت�أجري مركبة التدريب للغري.
خ�ص�صة
وال�سالمة املطلوبة يف ُكل �صنف من �أ�صناف املركبات املُ ّ
 .9توفري ا�شرتاطات الأمن ّ
للتدريب.
خ�ص�صة لها بعد انتهاء فرتة العمل.
�	.10إيقاف املركبة يف حرم املُن�ش�أة �أو املواقف املُ ّ
 .11ا�ستخدام مناذج ال ُعقود املُعتمدة من امل�ؤ�س�سة عند تعا ُق ِدها مع املُتد ِّربني.
 .12التعرفة املُح ّددة من الهيئة لبدل خدماتها.
بال�سجالت املُت�ض ِّمنة �سائر البيانات والإح�صائ ّيات واملُ�ستندات املُتع ِّلقة ب�أن�شطة
 .13االحتفاظ ِّ
التدريب ،وفق ًا لل ُّن ُظم املُعتمدة من الهيئة ،و�إتاح ِتها الطالع ُم ّ
وظفي الهيئة عليها� ،سوا ًء ب�شكل
ورقي �أو �إلكرتوين.
�	.14أ�صناف و ُموا�صفات و�أعداد املركبات املُح ّددة لها من امل�ؤ�س�سة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .15تقدمي وثيقة ت�أمني �صا ِدرة عن �إحدى �شركات الت�أمني املُ ّ
رخ�صة يف الدولة ،وفق ًا لال�شرتاطات
التي تعتمدها الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،ل�ضمان التعوي�ض عن �أي �أ�ضرار قد تلحق بالغري ،على �أن
تكون هذه الوثيقة �سارية املفعول طيلة ُم ّدة الت�صريح.
 .16تقدمي �ضمان �ساري املفعول ل�صالح الهيئة عند تقدمي طلب الت�صريح ،وفق ًا ملا تحُ دِّ ده الهيئة،
على �أن يبقى هذا ال�ضمان �ساري ًا طيلة ُم ّدة الت�صريح.
 .17عدم ا�ستخدام مركبات التدريب �أو املباين �أو املرافق يف �أي ن�شاط �آخر غري الن�شاط املُ�ص َّرح
لل ُمن�ش�أة به من امل�ؤ�س�سة.
 .18عدم ُمزاولة �أي ن�شاط �آخر و�إن كان ذو عالقة بطبيعة الن�شاط الأ�سا�سي لها� ،أو ا�ستغالل
�أي ُجزء من الأر�ض املُقامة عليها املُن�ش�أة لأغرا�ض جتار ّية �أخرى ما مل يتم احل�صول على
املُوافقة ّ
اخلطية املُ�سبقة من اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
ال�سري واملُرور
 .19تخ�صي�ص محُ ِ
ا�ضر �أو �أكرث ،من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،ل�شرح ت�شريعات ّ
لل ُمتد ِّربني باللغات التي تحُ دِّ دها الهيئة.
 .20توفري املباين واملرافق والأجهزة واملُ ِع ّدات والربامج والأنظمة الالزمة للتدريب ،وفق ًا
لل ُموا�صفات واال�شرتاطات املُعتمدة من امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
ُ .21مزاولة الن�شاط وا�ستخدام مركبات التدريب يف املواعيد والأوقات التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة.
 .22ح�ص�ص التدريب واملُحا�ضرات التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة.
 .23عدم ا�صطحاب �أي �شخ�ص من غري املُتد ِّربني� ،أثناء التدريب على قيادة املركبة� ،إال بعد
احل�صول على ُموافقة امل�ؤ�س�سة ّ
اخلطية املُ�سبقة على ذلك.
�	.24إخطار امل�ؤ�س�سة يف حال رغبتها التو ُّقف عن ُمزاولة الن�شاط ،وفق ًا لل�ضوابط التي ت�ضعها
الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 .25التعاون التام مع ُم ّ
خت�صني ،وتزويدهم بكافة البيانات واملعلومات التي
وظفي الهيئة املُ ّ
يطلبونها.
 .26و�ضع الفتة على املركبة ،تت�ض ّمن ا�سم و�شعار املُن�ش�أة و�أ ّنها خُم ّ�ص�صة لتعليم قيادة املركبات.
 .27عدم و�ضع �أي مواد على الزُّجاج الأمامي �أو اخللفي �أو اجلانبي للمركبة �أثناء التدريب ب�شكل
يحجب ال ُّر�ؤية عن املُتد ِّرب.
حا�ضر
التزامات املُد ِّرب واملُ ِ
املادة ()9
حا�ضر ،بح�سب الأحوال ،االلتزام مبا يلي:
على املُد ِّرب واملُ ِ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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حمل الت�صاريح املطلوبة �أثناء التدريب و�إلقاء املُحا�ضرات ،و�إبرازها عند الطلب.
املنهج التعليمي والتدريبي املُعتمد من امل�ؤ�س�سة.
م�سارات وخطوط ومناطق �سري مركبات التدريب املُح ّددة من امل�ؤ�س�سة.
ارتداء الزِّ ي املُق ّرر لل ُمد ِّربني وااللتزام بح�سن املظهر.
التدريب مبركبة ُم�ص ّرح بها من امل�ؤ�س�سة.
من يحملون ت�صريح تعلُّم �ساري املفعول �صادر عن امل�ؤ�س�سة فقط.
تدريب املُتد ِّربني مِ ّ
عدم ا�ستخدام الهاتف �أثناء التدريب ،وكذلك عدم ال�سماح لل ُمتد ِّرب با�ستخدامه �أثناء
القيادة.
ربط حزام الأمان ،والت�أ ّكد من قيام املُتد ِّرب بربطه �أثناء التدريب.
عدم الأكل �أو ُّ
ال�صحف واملجالت� ،أو النوم �أو �صرف االنتباه عن
ال�شرب �أو التدخني� ،أو قراءة ُّ
املُتد ِّرب �أثناء التدريب.
اال�شرتاطات املُعتمدة من امل�ؤ�س�سة للقيام ب�أعمال التدريب.
تدريب املُتد ِّربني بح�سب العدد املُح ّدد من امل�ؤ�س�سة.
التعاون التام مع ُم ّ
وظفي الهيئة.

�إعادة الت�أهيل
املادة ()10
مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها يف القرار الوزاري رقم ( )178ل�سنة  2017املُ�شار �إليه
لل�ضوابط ُّ
والت�شريعات ذات العالقة ،للم�ؤ�س�سة وفق ًا ّ
خ�ضع �أي ُمد ِّرب �أو
وال�شروط التي تحُ دِّ دها �أن ُت ِ
ا�ضر لإجراءات �إعادة الت�أهيل �أو الفح�ص التقييمي ،يف حال �إلغاء �أو �إيقاف الت�صريح ال�صادر
محُ ِ
له.
الر�سوم
املادة ()11
ت�ستويف الهيئة نظري �إ�صدار الت�صاريح وتقدمي اخلدمات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ()1
املُلحق بهذا القرار ،ال ُّر�سوم املُح ّددة �إزاء ُك ٍّل منها.
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املُخالفات وال ُعقوبات الإدار ّية
املادة ()12
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب ُكل من ُيخا ِلف �أحكام
هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،بالغرامات املُب ّينة يف اجلدولني رقمي ( )2و()3
لحقي بهذا القرار ،و ُت�ضاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها خالل
املُ نْ
�سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد يف حدِّ ها الأق�صى على
( )30.000ثالثني �ألف درهم.
ب -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للهيئة اتخاذ
واحد �أو �أكرث من التدابري والإجراءات التالية بحق املُخا ِلف:
�	.1إيقاف العمل بالت�صريح ملُ ّدة ال تزيد على �شهر.
�	.2إيقاف �صالح ّية ال ُّدخول �إلى النظام املروري ب�شكل ُك ّلي �أو ُجزئي.
�	.3إلغاء الت�صريح.
�إزالة الأ�ضرار
املادة ()13
الناجمة عن املُخالفة خالل املُهلة التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة ،وبخالف
يلتزم املُخا ِلف ب�إزالة الأ�ضرار ِ
ذلك ،ف�إ ّنه يكون للم�ؤ�س�سة �إزالة هذه الأ�ضرار و ُمطالبة املُخا ِلف بنفقات الإزالةُ ،م�ضاف ًا �إليها
ما ن�سبته ( )%25من تلك النفقات كم�صاريف �إدار ّية ،و ُيعترب تقدير امل�ؤ�س�سة لهذه النفقات
وامل�صاريف نهائي ًا.
ّ
ال�ضبط ّية الق�ضائ ّية
املادة ()14
تكون ملُ ّ
وظفي الهيئة الذين ي�صدُر بت�سميتهم قرار من املُدير العام� ،صفة م�أموري ّ
ال�ضبط الق�ضائي
يف �إثبات الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صا ِدرة مبوجبه ،ويكون
ل ُهم يف �سبيل ذلك التفتي�ش على املُن�ش�أة ،ومرافقها املُخت ِلفة ،والعاملني فيها ،واملركبات التابعة لها،
ال�سجالت والبيانات واملُ�ستندات املوجودة لديها ،وحترير حما�ضر ّ
ال�ضبط الالزمة
واالطالع على ِّ
يف هذا ال�ش�أن.
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التظ ُّلم
املادة ()15
ِل ُكل ذي م�صلحة التظلُّم ّ
خطي ًا لدى املُدير العام ،من القرارات �أو الإجراءات �أو التدابري املُتّخذة
بحقه ،مبوجب هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره
بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ِّكلها املُدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر يف هذا التظلُّم
ِنهائ ّي ًا.
الر�سوم والغرامات
�أيلولة ُّ
املادة ()16
ت�ؤول ح�صيلة ال ُّر�سوم والغرامات و�أي بدالت مال ّية �أخرى يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القرار �إلى
ح�ساب اخلزانة العا ّمة حلكومة دبي.
م�س�ؤول ّية الهيئة
املادة ()17
ال تتح ّمل الهيئة �أي م�س�ؤول ّية جتاه الغري عن الأ�ضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام املُ�ص ّرح ل ُهم
مبوجب �أحكام هذا القرار ُمبزاولة الن�شاط.
توفيق الأو�ضاع
املادة ()18
أو�ضاعهم مبا يتّفق و�أحكامه ،خالل ُمهلة ال تزيد
على جميع امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار ،توفيق � ِ
على �سنة من تاريخ العمل به ،ويجوز لل ُمدير العام متديد هذه املُهلة ملُ ّدة �أخرى مُماثلة.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()19
ُي�صدر املُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سم ّية
حلكومة دبي.
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الإلغاءات
املادة ()20
�أُ -يلغى النظام رقم ( )6ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �أو نظام �آخر �إلى
املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ب -ي�ستمر العمل ب�أحكام الالئحة التنفيذ ّية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا للنظام رقم ( )6ل�سنة
 2009املُ�شار �إليه� ،إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار ،وذلك �إلى حني �صدور
القرارات واللوائح التي حتل حم ّلها.
وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()21
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به بعد (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 30سبتمرب 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ
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اجلدول رقم ()1
بتحديد ر�سوم �إ�صدار الت�صاريح وتقدمي اخلدمات
م

الر�سم (بالدرهم)

البيان

1

ال�سنوي ملُن�ش�أة تعليم قيادة املركبات.
�إ�صدار وجتديد الت�صريح ّ

5000

2

ال�سنوي ملُن�ش�أة تعليم القيادة املِهن ّية.
�إ�صدار وجتديد الت�صريح ّ

3000

3

ال�سنوي ملُن�ش�أة تعليم القيادة املُتقدِّ مة.
�إ�صدار وجتديد الت�صريح ّ

3000

4

ال�صحراو ّية.
ال�سنوي ملُن�ش�أة تعليم القيادة ّ
�إ�صدار وجتديد الت�صريح ّ

3000

5

ال�سنوي للفرع.
�إ�صدار وجتديد الت�صريح ّ

4000

6

ال�سنوي ملكتب الت�سجيل.
�إ�صدار وجتديد الت�صريح ّ

2000

7

تعديل ت�صريح املُن�ش�أة.

500

8

حا�ضر
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف ملُ�ستند الت�صريح ال�صادر �إلى املُد ِّرب �أو املُ ِ

100

�أو املُن�ش�أة �أو الفرع �أو مكتب الت�سجيل.
9

ُمعاينة �أو تفتي�ش موقع التدريب املُ�ؤ ّقت بنا ًء على طلب املُن�ش�أة.

� 10إ�ضافة �صنف جديد �إلى ت�صريح املُد ِّرب.

100

حا�ضر.
� 11إ�صدار وجتديد ت�صريح املُ ِ

400

 12ت�سجيل دراجة نار ّية لغر�ض تعليم القيادة.

1000

 13ت�سجيل مركبة خفيفة لغر�ض تعليم القيادة.

5000

 14ت�سجيل مركبة ثقيلة لغر�ض تعليم القيادة.

3000

 15ت�سجيل حافلة خفيفة لغر�ض تعليم القيادة.

3000

 16ت�سجيل حافلة ثقيلة لغر�ض تعليم القيادة.

3000

 17ت�سجيل ج ّرار ميكانيكي خفيف لغر�ض تعليم القيادة.

4000

 18ت�سجيل ج ّرار ميكانيكي ثقيل لغر�ض تعليم القيادة.

6000

ال�صحراو ّية.
 19ت�سجيل مركبة ذات دفع ُرباعي لغر�ض تعليم القيادة ّ

2500
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 20ت�سجيل مركبة لغر�ض تعليم القيادة املُتقدِّ مة �أو القيادة املِهن ّية.

2500

ال�سنوي ملركبة خُم ّ�ص�صة لتعليم �أو فح�ص القيادة.
 21الفح�ص الفني ّ

100

� 22إ�صدار لوحة ملركبة التدريب.

100

 23تقدمي خدمة الرتجمة لفح�ص املعرفة.

100
 500لكل ُمتد ِّرب

دخل بيانات.
 24تدريب ُم ِ
ُ 25كتُب و�أد ّلة ُمرور ّية.
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اجلدول رقم ()2
اخلا�صة باملُن�ش�آت
بتحديد املُخالفات والغرامات
ّ
و�صف املُخالفة

م

الغرامة (بالدرهم)
10.000

1

ُمزاولة الن�شاط بدون ت�صريح.

2

ُمزاولة الن�شاط بت�صريح ُمنتهي املُدّة.

5000

3

تنا ُزل مالك املُن�ش�أة عن الت�صريح املمنوح له �أو �إدخال �شريك معه يف ُملك ّية

5000

املُن�ش�أة �أو بيعها �أو ت�أجريها للغري �أو ُمبا�شرة �أي ت�ص ُّرف قانوين �آخر عليها
دون احل�صول على ُموافقة امل�ؤ�س�سة ّ
اخلطية املُ�سبقة على ذلك.
4

عدم االلتزام ُمب� ِّؤ�شرات ُم�ستوى اخلدمة املُتع ِّلقة بالتدريب واملُحدّدة من

2000

امل�ؤ�س�سة ملُزاولة الن�شاط.
5

وال�سيا�سات والإجراءات ال�صادرة عن
عدم االلتزام بالتعليمات والقرارات ِّ

2000

امل�ؤ�س�سة.
6

عدم االلتزام باملنهج التعليمي والتدريبي والربامج التدريب ّية املُعتمدة من

2000

امل�ؤ�س�سة� ،أو با�شرتاطات اختبار املعرفة �أو املُحا�ضرات.
7
8

ا�ضرين غري ُم�ص ّرح ل ُهم من قبل امل�ؤ�س�سة.
ا�ستخدام املُن�ش�أة ملُد ِّربني �أو محُ ِ
وال�سالمة والبيئة املُعتمدة لدى
عدم التق ّيد ُمبتط ّلبات وا�شرتاطات ِّ
ال�صحة ّ

1000
2000

الهيئة.
9

5000

ُمزاولة الن�شاط مبركبة تدريب غري تابعة لل ُمن�ش�أة.

 10ت�أجري مركبة التدريب للغري.

5000

 11عدم توفري املُن�ش�أة ال�شرتاطات الأمن وال�سالمة باملركبة املطلوبة يف كل

2000

خ�ص�صة للتدريب.
�صنف من �أ�صناف املركبات املُ ّ
خ�ص�صة لها بعد انتهاء
 12عدم �إيقاف املركبة يف حرم املُن�ش�أة �أو املواقف املُ ّ

2000

فرتة العمل.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 13عدم ا�ستخدام مناذج ال ُعقود املُعتمدة من امل�ؤ�س�سة عند تعا ُق ِدها مع

1000

املُتد ِّربني.
 14عدم التق ّيد بالتعرفة املُحدّدة من الهيئة لبدل خدماتها.

2000

بال�سجالت املُت�ض ِّمنة �سائر البيانات والإح�صائ ّيات
 15عدم االحتفاظ ِّ
واملُ�ستندات املُتع ِّلقة ب�أن�شطة التدريب ،وفق ًا لل ُّن ُظم املُعتمدة من الهيئة،

2000

و�إتاحتها ِّ
الطالع ُم ّ
وظفي الهيئة عليها� ،سوا ًء ب�شكل ورقي �أو �إلكرتوين.
 16عدم االلتزام ب�أ�صناف و ُموا�صفات و�أعداد املركبات املُحدّدة لها من قبل

3000

امل�ؤ�س�سة.
 17عدم تقدمي وثيقة ت�أمني �سارية املفعول �صادرة عن �إحدى �شركات الت�أمني
املُ ّ
رخ�صة يف الدولة وفق ًا لال�شرتاطات التي تعتمدها الهيئة يف هذا ال�ش�أن،

5000

و�أن تبقى هذه الوثيقة �سارية املفعول طيلة ُمدّة الت�صريح.
 18عدم تقدمي �ضمان �ساري املفعول ل�صالح الهيئة عند تقدمي طلب الت�صريح
وفق ًا ملا تحُ دِّ ده الهيئة ،و�أن يبقى هذا ال�ضمان �ساري ًا طيلة ُمدّة الت�صريح.

5000

 19ا�ستخدام مركبات التدريب �أو املباين �أو املرافق يف �أي ن�شاط �آخر غري

5000

الن�شاط املُ�ص ّرح لل ُمن�ش�أة به من امل�ؤ�س�سة.
ُ 20مزاولة �أي ن�شاط �آخر و�إن كان ذو عالقة بطبيعة الن�شاط الأ�سا�سي لل ُمن�ش�أة،

5000

�أو ا�ستغالل �أي جزء من الأر�ض املُقامة عليها املُن�ش�أة لأغرا�ض جتار ّية �أخرى
حل�صول على املُوافقة ّ
دون ا ُ
اخلطية املُ�سبقة من اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
ا�ضر �أو �أكرث ،من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،ل�شرح
 21عدم تخ�صي�ص محُ ِ
ال�سري واملُرور لل ُمتد ِّربني باللغات التي تحُ دِّ دها الهيئة.
ت�شريعات ّ

1000

 22عدم توفري املباين واملرافق والأجهزة واملُ ِعدّات والربامج والأنظمة الالزمة
للتدريب ،وفق ًا لل ُموا�صفات واال�شرتاطات املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا

3000

ال�ش�أن.
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 23عدم االلتزام باملواعيد والأوقات التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة ملُزاولة الن�شاط.

1000

 24عدم االلتزام بح�ص�ص التدريب واملُحا�ضرات التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة.

2000

 25ا�صطحاب �أي �شخ�ص من غري املُتد ِّربني� ،أثناء التدريب على قيادة املركبة،

2000

حل�صول على ُموافقة امل�ؤ�س�سة ّ
دون ا ُ
اخلطية املُ�سبقة على ذلك.
 26عدم �إخطار امل�ؤ�س�سة يف حال رغبتها التو ُّقف عن ُمزاولة الن�شاط ،وفق ًا

3000

لل�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 27عدم التعاون مع ُم ّ
خت�صني� ،أو االمتناع عن تزويدهم
وظفي الهيئة املُ ّ

2000

بالبيانات واملعلومات التي يطلبونها.
 28و�ضع مواد على الزُّجاج الأمامي �أو اخللفي �أو اجلانبي للمركبة �أثناء التدريب

150

ب�شكل يحجب ال ُّر�ؤية عن املُتد ِّرب.
 29عدم و�ضع الفتة على املركبة تت�ض ّمن ا�سم و�شعار املُن�ش�أة و�أ ّنها خُم ّ�ص�صة

200

لتعليم قيادة املركبات.
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اجلدول رقم ()3
حا�ضرين
بتحديد املُخالفات والغرامات
اخلا�صة باملُد ِّربني واملُ ِ
ّ
م

و�صف املُخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

عدم حمل الت�صاريح املطلوبة �أثناء التدريب و�إلقاء املُحا�ضرات �أو عدم

250

�إبرازها عند الطلب.
2

عدم االلتزام باملنهج التعليمي والتدريبي املُعتمد من امل�ؤ�س�سة.

1000

3

عدم االلتزام بامل�سارات واخلطوط واملناطق املُحدّدة من امل�ؤ�س�سة �أثناء

200

التدريب.
4

عدم ارتداء الزي املُق ّرر لل ُمد ِّربني �أو عدم االهتمام بح�سن املظهر.

200

5

التدريب مبركبة غري ُم�ص ّرح بها من امل�ؤ�س�سة.

500

6

تدريب ُمتد ِّرب ال يحمل ت�صريح تعلُّم �ساري املفعول �صادر عن امل�ؤ�س�سة.

500

7

ا�ستخدام املُد ِّرب للهاتف �أثناء التدريب �أو عدم اتخاذ ما يلزم ملنع املُتد ِّرب

400

من ا�ستخدام الهاتف �أثناء التدريب.
8

عدم ربط املُد ِّرب حلزام الأمان �أو عدم الت�أ ُّكد من التزام املُتد ِّرب بربط

400

حزام الأمان.
9

ال�صحف واملجالت �أو النوم �أو �صرف
الأكل �أو ال�شرب �أو التدخني �أو قراءة ُّ

300

االنتباه عن املُتد ِّرب �أثناء التدريب.
 10عدم االلتزام باال�شرتاطات املُعتمدة من امل�ؤ�س�سة للقيام ب�أعمال التدريب.

300

 11تدريب عدد من املُتد ِّربني يزيد على العدد املُحدّد من امل�ؤ�س�سة.

200

 12عدم التعاون مع ُم ّ
خت�صني.
وظفي الهيئة املُ ّ

500
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )39ل�سنة 2018
ب�ش�أن
نظام �إدارة الأداء ملُ ّ
وظفي حكومة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  2014يف �ش�أن اخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املال ّية،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )8ل�سنة ،2018
ال�سلوك ّية والف ّنية ملُ ّ
وظفي
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2015ب�ش�أن �إطار الكفاءات ُّ
حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2015ب�ش�أن جلنة التظلُّمات املركز ّية ملُ ّ
وظفي حكومة
دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.
املجل�س التنفيذي
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القانون
الدائرة
دائرة املوارد الب�شر ّية
ال ِّنظام
الدليل الإجرائي
املُدير العام
�إدارة املوارد الب�شر ّية
الوحدة التنظيم ّية
املُ ّ
وظف
الرئي�س املُبا�شر
راجع
املُدير املُ ِ
ال�سلوك ّية
الكفاءات ُّ
خطة الأداء
خطة التطوير
الأهداف الفرد ّية
جلنة املُراجعة
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 :قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )8ل�سنة .2018
وال�سلطات
 :الدوائر احلكوم ّية ،والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة ،واملجال�س ُّ
التابعة للحكومة ،التي تخ�ضع لأحكام القانون.
 :دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي.
 :نظام �إدارة الأداء ملُ ّ
وظفي احلكومة.
 :الدليل املُعتمد من دائرة املوارد الب�شر ّية ،الذي يت�ض ّمن جمموعة
الإجراءات واخلطوات واملُدد وال ّنماذج الالزمة لتطبيق ال ِّنظام.
ُ :مدير عام الدائرة ،وي�شمل املُدير التنفيذي والأمني العام ومن يف
ُحكمِ ه.
ب�ش�ؤون املُ ّ
 :الوحدة التنظيمية التي ُتعنى ُ
وظفني يف الدائرة.
 :وت�شمل القطاع �أو الإدارة �أو الق�سم �أو ُّ
ال�شعبة وما يمُ ا ِثلها يف الدائرة.
ُ :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن ُموازنة الدائرة وي�شمل
ال ّذكر والأنثى.
وظف الذي يتو ّلى الإ�شراف ُمبا�شر ًة على �أداء ُم ّ
 :املُ ّ
وظفي الوحدة
التنظيم ّية.
 :املُ ّ
وظف الذي يتو ّلى الإ�شراف على الوحدة التنظيم ّية ،على �أال يقل
ُم�ستواه التنظيمي عن ُمدير �إدارة.
وال�سلوك ّيات ال�ضرور ّية القابلة للقيا�س،
 :جمموعة املعارف واملهارات ُّ
الالزمة لتحقيق الأداء الف ّعال ،وت�شمل الكفاءات الأ�سا�س ّية والقياد ّية.
ال�سلوك ّية وخطط
 :الوثيقة التي ت�شمل الأهداف الفرد ّية والكفاءات ُّ
التطوير واملُ� ِّؤ�شرات املطلوب حتقيقها من املُ ّ
وظف.
 :الوثيقة التي ت�شمل املهام والأهداف التطوير ّية والربامج التدريب ّية
الالزمة لتح�سني ُقدرات ومهارات املُ ّ
وظف احلا�صل على نتيجة �أداء
ُمتدنيّ .
 :الغايات املُح ّددة القابلة للقيا�س والتطبيق ،التي يجب على املُ ّ
وظف
حتقيقها خالل فرتة زمن ّية محُ ّددة ويتم بنا ًء عليها قيا�س �أدائه.
 :جلنة ُمراجعة نتائج تقييم الأداء و ُموازنة ال ِّن�سب املُ�ش ّكلة يف الدائرة،
وفق ًا لأحكام هذا القرار.
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جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى  :اللجنة املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام القانون ،التي تتو ّلى البت يف التظلُّمات
وال�شكاوى املُق ّدمة من ُم ّ
ّ
وظفي الدائرة.
نطاق التطبيق
املادة ()2
وظفي الدائرة ،و ُي�ستثنى من �أحكامه املُ ّ
ُتط ّبق �أحكام هذا القرار على جميع ُم ّ
وظفني الذين يتم
تعيينهم وفق ًا لنظام التعيني املُ�ؤ ّقت.
�أهداف النِّظام
املادة ()3

يهدف ال ِّنظام �إلى حتقيق ما يلي:
مبهامها واخت�صا�صاتها املنوطة بها ،واالرتقاء
 .1زيادة �إنتاج ّية وتنا ُف�س ّية الدائرة عند قيامها ِّ
ب�أدا ِئها مبا ي�ضمن حتقيق الكفاءة العالية والأداء املُتم ّيز للحكومة.
 .2ربط الأهداف الفرد ّية بالأهداف اال�سرتاتيج ّية للدائرة.
 .3حتديد �آل ّية و�ضوابط قيا�س �أداء املُ ّ
وظف بطريقة مو�ضوع ّية وعادلة ،من خالل بيان مراحل
عمل ّية �إدارة وتقييم الأداء ،وو�ضع منهج ّية وا�ضحة لت�شجيع وتعزيز الإجنازات.
 .4تطوير وحت�سني �أداء املُ ّ
وظف من خالل حتديد االحتياجات التطوير ّية والتدريب ّية له.
�	.5إيجاد منهج ّية وا�ضحة ومحُ ّددة ت�ضمن ربط الأداء والتم ُّيز الفردي بنظام املُكاف�آت واحلوافز
الت�شجيع ّية.
اخت�صا�صات دائرة املوارد الب�شر ّية
املادة ()4
لغايات هذا القرار ،تتولى دائرة املوارد الب�شر ّية املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1تقدمي امل�شورة وال ّدعم الالزم للدائرة يف ُكل ما يتع ّلق بتطبيق ال ِّنظام.
ُ .2متابعة التزام الدائرة بتطبيق ال ِّنظام.
�	.3إ�صدار الدليل الإجرائي وحتديثه ،و ُمتابعة تنفيذه.
 .4قيا�س وتقييم �أثر تطبيق ال ِّنظام من قبل الدوائر بهدف حت�سينه وتطويره.
 .5املُراجعة الدور ّية لأحكام هذا القرار ،واقرتاح �أي تعديالت الزمة عليه ،ورفعها �إلى اجلهات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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خت�صة العتمادها.
املُ ّ
� .6أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف ال ِّنظام.
التزامات الدائرة
املادة ()5

تلتزم الدائرة مبا يلي:
�	.1إعداد واعتماد ّ
خطتها اال�سرتاتيج ّية وخطط العمل الت�شغيل ّية ال�سنو ّية للوحدات التنظيم ّية
فيها ،مبا يتوافق مع املواعيد الزمن ّية املُح ّددة ملراحل ال ِّنظام.
 .2التح ُّقق من ربط الأهداف الفرد ّية لل ُم ّ
وظف ب�أهدافها اال�سرتاتيج ّية.
وجهة لنتائج تقييم الأداء ال�سنو ّية ،وتزويد دائرة املوارد الب�شر ّية بهذه
 .3حتديد ن�سب التوزيع املُ ّ
الن�سب ،يف بداية ُكل عام مع بيان الأ�سباب املُ�ؤ ّيدة لذلك.
 .4الدليل الإجرائي ،مبا يف ذلك املواعيد الزمن ّية املُح ّددة ملراحل تطبيق ال ِّنظام.
 .5و�ضع نظام خا�ص لل ُمكاف�آت واحلوافز الت�شجيع ّية ملُ ّ
وظفيها عن �إجنازاتهم املُتم ّيزة.
 .6تزويد املجل�س التنفيذي بتقارير �سنو ّية ،تت�ض ّمن ن�سب حتقيق ُم� ِّؤ�شرات الأداء للأهداف
اال�سرتاتيج ّية للدائرة.
 .7تزويد دائرة املوارد الب�شر ّية بالبيانات واملعلومات التي تط ُلبها ب�ش�أن تطبيق ال ِّنظام.
التزامات �إدارة املوارد الب�شر ّية
املادة ()6
تلتزم �إدارة املوارد الب�شر ّية مبا يلي:
ُ .1متابعة تطبيق وتنفيذ جميع مراحل ال ِّنظام لدى الدائرة.
 .2تزويد الوحدات التنظيم ّية يف الدائرة بالنماذج الالزمة لتطبيق ال ِّنظام.
 .3توفري الدعم الف ّني والتدريب الالزم ل ُر�ؤ�ساء الوحدات التنظيم ّية املعن ّية بتطبيق ال ِّنظام.
 .4عقد الور�ش التعريف ّية لل ُم ّ
وظفني ب�ش�أن ال ِّنظام و�أه ّميته.
 .5تزويد جلنة املُراجعة بنتائج تقييم الأداء.
 .6توزيع نتائج تقييم الأداء ال ِّنهائي املُعتمدة على م�س�ؤويل الوحدات التنظيم ّية.
 .7ربط خُمرجات ال ِّنظام مع الأنظمة والعمل ّيات الرئي�سة للموارد الب�شر ّية ،مثل نظام تخطيط
القوى العاملة ،التعا ُقب الوظيفي ،وغريها.
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 .8اعتماد املُبادرات والربامج الالزمة لت�شجيع ثقافة التم ُّيز واالبتكار والإبداع ملُ ّ
وظفي الدائرة.
نا�سب ًا
�	.9إعداد التقارير
اخلا�صة بتطبيق ال ِّنظام ،ورفعها �إلى املُدير العام للتوجيه مبا يراه ُم ِ
ّ
ب�ش�أنها.
التزامات الرئي�س املُبا�شر
املادة ()7

يلتزم الرئي�س املُبا�شر مبا يلي:
 .1الإطار الزمني املُح ّدد ملراحل تطبيق ال ِّنظام و�إجراءاته.
 .2و�ضع خطة الأداء ُمب�شاركة املُ ّ
وظف ،على �أن ت�شمل هذه اخلطة الأهداف الفرد ّية والكفاءات
ال�سلوك ّية و�أوزانها ،ومبا يتّفق مع الأهداف اال�سرتاتيج ّية للدائرة واخلطة الت�شغيل ّية للوحدة
ُّ
التنظيم ّية التي يتبعها.
 .3ت�شجيع املُ ّ
وظفني على التعاون فيما بينهم وتقوية روح الفريق الواحد ،وتر�سيخ قيم ومبادئ
ملهامهم الوظيف ّية.
التنا ُف�س ّية الإيجاب ّية والعادلة ،وتر�سيخ ثقافة االبتكار والإبداع يف �أدائهم ِّ
ُ .4متابعة �أداء املُ ّ
وظف من خالل التوجيه والإر�شاد املُ�ستمِ ر طوال العام ،وتوثيق ذلك بهدف
حتديد ال ُفر�ص والتح ّديات واالحتياجات التدريب ّية والتطوير ّية وتنفيذها بالتن�سيق مع �إدارة
املوارد الب�شر ّية.
ُ .5مناق�شة املُ ّ
وظف بنتائج تقييم �أدائه مبو�ضوع ّية و�شفاف ّية وتوثيقها.
وجهة لنتائج تقييم �أداء ُم ّ
وظفي الوحدة التنظيم ّية ،وفق ًا لل ِّن�سب املُح ّددة.
 .6توزيع ال ِّن�سب املُ ّ
التزامات املُ ّ
وظف
املادة ()8

يلتزم املُ ّ
وظف مبا يلي:
 .1املُ�شاركة الف ّعالة يف جميع مراحل ال ِّنظام والتق ُّيد ب�إجراءاته.
 .2تنفيذ خطة الأداء املُتّفق عليها ،واالحتفاظ بالأد ّلة والوثائق املُتع ِّلقة بذلك.
 .3تطوير وحت�سني �أدا ِئه بنا ًء على التوجيه والإر�شاد ال�صادر �إليه من الرئي�س املُبا�شر.
 .4التق ُّيد وااللتزام بخطط التدريب والتطوير املُعتمدة.
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تقييم �أداء املُ ّ
وظف املنقول داخل الدائرة
املادة ()9
�أ -على الرئي�س املُبا�شر تقييم �أداء املُ ّ
وظف قبل نقله �إلى وحدة تنظيم ّية �أخرى �إذا كانت املُ ّدة
التي �أم�ضاها يف العمل حتت �إ�شرافه خالل �سنة التقييم ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر.
ب�	-إذا كانت ُم ّدة خدمة املُ ّ
وظف خالل �سنة التقييم (� )6ستة �أ�شهر ف�أكرث لدى الوحدة التنظيم ّية
املنقول �إليها ،يتو ّلى الرئي�س املُبا�شر لدى هذه الوحدة تقييم �أداء املُ ّ
ال�سنة ب�أكملها
وظف عن ّ
مع الأخذ بعني االعتبار نتيجة تقييم �أدائه عن الفرتة التي ق�ضاها يف الوحدة التنظيم ّية
املنقول منها.
ال�سنة الواحدة ملُدد ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر،
ج�	-إذا مت نقل املوظف �أكرث من م ّرة خالل ّ
تو�سط التقييم الذي ح�صل عليه يف ُكل مرة.
فيكون تقييم �أدائه املُعتمد هو ناجت ُم ِّ
تقييم �أداء املُ ّ
وظف املنقول خارج الدائرة
املادة ()10
�أ�	-إذا ُن ِقل املُ ّ
وظف �إلى دائرة �أخرى خالل �سنة التقييم ،يتو ّلى الرئي�س املُبا�شر يف الدائرة
املنقول منها تقييم �أدائه عن الفرتة التي ق�ضاها يف العمل لدى هذه الدائرة� ،شريطة �أن
يكون قد �أم�ضى ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من �سنة التقييم ،و�إر�سال نتائج هذا التقييم �إلى
الدائرة املنقول �إليها يف موعد �أق�صاه ( )10ع�شرة �أ ّيام عمل من تاريخ ال ّنقل.
ب -على الرئي�س املُبا�شر يف الدائرة املنقول �إليها املُ ّ
وظف و�ضع خطة �أداء جديدة له خالل ()20
ع�شرين يوم عمل من تاريخ ُمبا�شرته العمل ،وتقييم �أدائه بنا ًء على هذه اخلطة.
تقييم �أداء املُ ّ
وظف املُعار
املادة ()11
تتولى اجلهة املُعار �إليها املُ ّ
وظف تقييم �أدائه خالل فرتة الإعارة وتزويد الدائرة املُعار منها ب ُن�سخة
عن هذا التقرير يف نهاية �سنة التقييم.
تقييم �أداء املُ ّ
وظف املُنتدب داخل الدائرة
املادة ()12
�أ�	-إذا مت ندب املُ ّ
وظف لوظيفة �أخرى دون تكليفه مبهام وظيفته الأ�صل ّية وزادت ُم ّدة ال ّندب على
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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( )3ثالثة �أ�شهر ،فيتولى الرئي�س املُبا�شر يف الوظيفة املُنتدب �إليها تقييم �أدائه عن هذه
املُ ّدة.
ب�	-إذا مت ندب املُ ّ
وظف للقيام مبهام وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إلى مهام وظيفته الأ�صل ّية ،فيتولى
الرئي�س املُبا�شر يف الوظيفة الأ�صل ّية تقييم �أدائه ب�صرف ال ّنظر عن ُم ّدة ال ّندب ،وذلك
بالتن�سيق مع الرئي�س املُبا�شر للوظيفة املُنتدب �إليها.
تقييم �أداء املُ ّ
وظف املُنتدب خارج الدائرة
املادة ()13
وظف ب�شكل ُك ّلي �إلى دائرة �أخرى ،تتولى الدائرة املُنتدب �إليها املُ ّ
�أ�	-إذا مت ندب املُ ّ
وظف تقييم
�أدائه خالل فرتة ال ّندب ،وتزويد الدائرة املُنتدب منها املُ ّ
وظف ب ُن�سخة من هذا التقرير خالل
�شهر من تاريخ انتهاء فرتة ال ّندب.
وظف ب�شكل ُجزئي �إلى دائرة �أخرى ،تتولى الدائرة املُنتدب منها املُ ّ
ب�	-إذا مت ندب املُ ّ
وظف تقييم
�أدائه بالتن�سيق مع الدائرة املُنتدب �إليها.
تقييم �أداء املُ ّ
وظف خالل فرتة االختبار
املادة ()14
يتم تقييم �أداء املُ ّ
وظف خالل فرتة االختبار من قبل الرئي�س املُبا�شر ،على �أن يتم توجيهه خالل هذه
الفرتة �إلى نقاط ال ُق ّوة والتطوير املُتع ِّلقة ب�أدائه ،ويف حال تثبيته يف الوظيفة ُ
تدخل فرتة االختبار
ال�سنو ّية.
خلطة الأداء �ضمن دورة التقييم ّ

يتكون ال ِّنظام من املراحل التالية:
 .1مرحلة تخطيط الأداء.
 .2مرحلة املُراجعة الدور ّية.
 .3مرحلة التقييم.
 .4مرحلة املُوازنة و�ضبط ال ِّن�سب.
 .5مرحلة املُكاف�أة والتقدير.
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10/14/18 1:43 PM

مراحل النِّظام
املادة ()15

28

العدد ( - )٤40ال�سنة (� 8 - )52صفر 14٤٠هـ  -املوافق � 17أكتوبر 2018م

Issue 440 Pages.indd 28

مرحلة تخطيط الأداء
املادة ()16
لغايات قيا�س �أداء املُ ّ
ملهامه الوظيف ّية ،يتعينّ على الرئي�س املُبا�شر و�ضع خطة
وظف و�إجنازه الفعلي ِّ
الأداء لل ُم ّ
وظف وفق ًا للدليل الإجرائي.
مرحلة املُراجعة الدور ّية
املادة ()17
�أ -تهدف هذه املرحلة �إلى �ضمان ُمراجعة و ُمتابعة �أداء املُ ّ
وظف من قبل الرئي�س املُبا�شر لغايات
قيا�س وحتديد ن�سب الإجناز املطلوبة ،وتت�ض ّمن هذه املرحلة ما يلي:
 .1التقييم املبدئي من قبل املُ ّ
وظف لأدائهُ ،معزّز ًا مبا لديه من وثائق و ُم�ستندات.
ال�سلوك ّية املطلوب حتقيقها.
ُ .2مراجعة ن�سب حتقيق الأهداف و ُم�ستويات الإجادة للكفاءات ُّ
 .3تعديل خطة الأداء �إذا تط ّلب الأمر ذلك ،على �أن يتم �إ�شراك املُ ّ
وظف بهذا التعديل.
ب	-تحُ ت�سب نتيجة تقييم �أداء املُ ّ
وظف خالل هذه املرحلة �ضمن نتيجة التقييم ال ِّنهائي.
مرحلة التقييم
املادة ()18
تهدف هذه املرحلة �إلى ُمراجعة وتقييم �أداء املُ ّ
وظف خالل ال�سنة ،و ُيحدِّ د الدليل الإجرائي القواعد
اخلا�صة بهذه املرحلة.
والإجراءات
ّ
ُم�ستوى التقييم
املادة ()19
يتم قيا�س �أداء املُ ّ
وظف ،وفق ًا ملُ�ستويات التقييم وال ّدرجات التالية:
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ُم�ستوى التقييم

الدرجة

يتجاوز التو ُّقعات ب�شكل ملمو�س

()5

يتجاوز التو ُّقعات

()4

يفي بالتو ُّقعات

()3

يفي ُمبعظم التو ُّقعات

()2

ال يفي بالتو ُّقعات

()1

وجهة لنتائج تقييم الأداء
ن�سب التوزيع املُ ّ
املادة ()20
وجهة لنتائج تقييم الأداء ما يلي:
�أُ -يراعى عند حتديد ن�سب التوزيع املُ ّ
ُ .1منحنى التوزيع الطبيعي للأداء ،وفق ًا ملا هو ُمبينّ يف الدليل الإجرائي.
 .2ا ُ
خل�صو�ص ّية الت�شغيل ّية والتنظيم ّية للدائرة.
 .3الأهداف واملُ� ِّؤ�شرات اال�سرتاتيج ّية املُ�ستهدف حتقيقها.
ف�صل يف نهاية �شهر مار�س من العام الذي
ب -على الدائرة تزويد دائرة املوارد الب�شر ّية بتقرير ُم ّ
وجهة لنتائج تقييم الأداء
يلي �سنة التقييم ،على �أن يت�ض ّمن هذا التقرير ن�سب التوزيع املُ ّ
املُعتمدة ،بنا ًء على نتائج ُم� ِّؤ�شرات الأداء املُ� ّؤ�س�س ّية املُرت ِبطة باخلطة اال�سرتاتيج ّية املُعتمدة
من املجل�س التنفيذي.
ج -تتولى دائرة املوارد الب�شر ّية ُمراجعة التقرير املُ�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،ورفع
التو�صيات الالزمة ب�ش�أنه �إلى املجل�س التنفيذي ،بنا ًء على املُ� ِّؤ�شرات التالية:
 .1ن�سبة حتقيق املُ�ستهدف من ُم� ِّؤ�شرات الأداء املُ� ّؤ�س�س ّية املُعتمدة.
 .2ن�سب �إجناز وتنفيذ ُمبادرات وبرامج خطة دبي اال�سرتاتيج ّية املُعتمدة.
 .3نتائج تدقيق جهاز الرقابة املال ّية.
 .4نتائج االلتزام باملُوازنات احلكوم ّية بالتن�سيق مع دائرة املال ّية.
�	.5أي ُم� ِّؤ�شرات �أخرى تعتمدها احلكومة يف هذا ال�ش�أن.
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مرحلة املُوازنة و�ضبط النِّ�سب
املادة ()21
تتم خالل هذه املرحلة ُمراجعة نتائج تقييم الأداء ال�سنو ّية للوحدات التنظيم ّية مبا يتوافق مع
مهامها و�أدا ِئها ون�سب حتقيقها ملُ� ِّؤ�شرات �أدا ِئها املُ� ّؤ�س�س ّية ،على �أال تتجاوز ن�سب التوزيع
طبيعة ِّ
وجهة لنتائج تقييم الأداء املُعتمدة.
املُ ّ
جلنة املُراجعة
املادة ()22
�أُ -ت�ش ّكل يف الدائرة بقرار من املُدير العام جلنة ُت�س ّمى «جلنة ُمراجعة نتائج تقييم الأداء
و ُموازنة النِّ�سب» ،تت�أ ّلف من رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة �أع�ضاء ،على �أن يكون من بينهم
مُم ِّثل عن �إدارة املوارد الب�شر ّية.
ب -تتولى جلنة املُراجعة القيام مبا يلي:
وجهة لنتائج تقييم الأداء.
ُ .1مراقبة �ضبط ن�سب التوزيع املُ ّ
ُ .2مراجعة نتائج تقييم الأداء الإجمايل للوحدات التنظيم ّية و ُمناق�شتها مع م�س�ؤوليها،
وللجنة �أن تط ُلب من رئي�س الوحدة التنظيم ّية �أي بيانات تتعلق بنتائج تقييم �أداء
ُم ّ
وظفيه.
وجهة لنتائج تقييم الأداء على الوحدات التنظيم ّية.
 .3توزيع ال ِّن�سب املئو ّية املُ ّ
�صدر اللجنة قراراتها باعتماد نتائج تقييم الأداء النهائ ّية بالأغلب ّية.
جُ -ت ِ
مرحلة املُكاف�أة والتقدير
املادة ()23
يجوز للدائرة تقدير و ُمكاف�أة املُ ّ
وظف املُتم ّيز ،وذلك لتحفيزه وت�شجيعه على الإجناز ،وفق ًا لنظام
املُكاف�آت العين ّية والنقد ّية املُعتمد من قبلها ،على �أن ُيحدِّ د الدليل الإجرائي الأحكام اخلا�صة بهذه
املرحلة.
�إدارة الأداء املُتدن
املادة ()24
ُيحدِّ د الدليل الإجرائي ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون الإجراءات التي يتعينّ على الدائرة
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اتباعها يف حال ح�صول املُ ّ
وظف على نتيجة تقييم �أداء «ال يفي بالتوقعات».
التظ ُّلم على نتيجة التقييم
املادة ()25
�أ -على الرئي�س املُبا�شر ُمناق�شة املُ ّ
ال�سنوي خالل ( )10ع�شرة
وظف ب�ش�أن نتيجة تقييم �أدائه ّ
وظف ّ
�أيام عمل من تاريخ تبليغ املُ ّ
خطي ًا بنتيجة هذا التقييم ،والعمل على حل �أي خالف قد
ين�ش�أ يف هذا ال�ش�أن.
يرت�ض املُ ّ
ال�سنوي ،جاز له �أن يتظ ّلم على هذه النتيجة وفق ًا
ب�	-إذا مل ِ
وظف بنتيجة تقييم �أدائه ّ
للت�سل�سل التايل:
ُ
 .1تقدمي تظلُّم ّ
خطي �إلى املُدير املُراجع خالل يومي عمل من تاريخ انتهاء املُ ّدة املُ�شار
�إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وعلى املُدير املُراجع البت يف هذا التظلُّم خالل
( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدميه� ،أو من تاريخ ُمبا�شر ِته العمل �إذا كان ُمتغ ّيب ًا عن
العمل ب�إجازة ر�سم ّية وفق ًا ملا هو ُمق ّرر يف القانون ،ويف حال جتاوزت ُم ّدة غيابه �أكرث من
( )21واحد وع�شرين يوم عمل من تاريخ تقدمي التظلُّم ،يتو ّلى من يقوم مقا ُمه البت يف
هذا التظلُّم.
 .2تقدمي تظلُّم ّ
خطي �إلى جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ
تبلُّغه ّ
خطي ًا بنتيجة تظلُّمه لدى املُدير املُراجع� ،أو بعد ُم ِ�ضي (� )7سبعة �أيام عمل من
تاريخ تقدمي تظلُّمه دون البت فيه� ،أو من التاريخ الذي كان يجب البت فيه وفق ًا لأحكام
البند ( )1من الفقرة (ب) من هذه املادة ،و�إال اع ُتبرِ القرار ال�صادر عن املُدير املُراجع
يف هذا ال�ش�أن ِنهائ ّي ًا.
 .3تقدمي تظلُّم ّ
خطي �إلى جلنة التظلُّمات املركز ّية ملُ ّ
وظفي حكومة دبي من قرار جلنة
التظلُّمات ّ
وال�شكاوى ال�صادر ب�ش�أن تقييم �أدائه ،خالل (� )14أربعة ع�شر يوم عمل من
تاريخ تبلُّغه ّ
خطي ًا بقرار جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى� ،أو بعد ُم ِ�ضي ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ تقدمي التظلُّم �إليها دون البت فيه.
غياب املُ ّ
وظف يف �سنة التقييم
املادة ()26
�أ	-ال يتم تقييم �أداء املُ ّ
وظف ب�شكل فعلي يف حال تغ ُّي ِبه عن العمل ل�سبب م�شروع ملُ ّدة تزيد على
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يح�صل املُ ّ
وظف يف هذه احلالة على نتيجة تقييم
(� )6ستة �أ�شهر خالل �سنة التقييم ،على �أن ُ
�أداء «يفي بالتو ُّقعات» عن �سنة التقييم التي تغ ّيب فيهاُ ،
وتدخل نتيجة التقييم هذه �ضمن
وجهة لنتائج تقييم الأداء للدائرة.
ن�سب التوزيع املُ ّ
ب -يتم منح املُ ّ
لتحق باخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية تقييم �أداء «يفي بالتو ُّقعات»� ،إال
وظف املُ ِ
�إذا كانت نتيجة تقييم الأداء التي ح�صل عليها خالل ال�سنة التي �سبقت التحاقه باخلدمة
الوطن ّية واالحتياط ّية �أكرث من ذلك ،فيتم منح املُ ّ
وظف يف هذه احلالة التقييم ذاته.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()27
ُي�صدر ُمدير عام دائرة املوارد الب�شر ّية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()28
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2019و ُ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 � 30سبتمرب 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة 2018
ب�ش�أن
قـــــريـــــة العـــــائلـــــة
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املُجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ
«الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم الوقف والهبة يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع
يف دبي،
قررنا ما يلي:

نقل قرية العائلة
املادة ()1
ُتنقل مبوجب هذا القرار «قرية العائلة» من امل�ؤ�س�سة �إلى الهيئة ،و ُتلحق بهيكلها التنظيمي.
نقل احلقوق وااللتزامات
املادة ()2
ُتنقل �إلى الهيئة مبوجب هذا القرار كا ّفة الأ�صول وا ُ
حلقوق وااللتزامات املُتع ِّلقة بقرية العائلة.
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خ�ص�صات املال ّية
نقل املُ ّ
املادة ()3
خ�ص�صات املال ّية املر�صودة لقرية العائلة يف املُوازنة ال�سنو ّية
�أ -على دائرة املال ّية نقل املُ ّ
لل ُم�ؤ�س�سة �إلى املُوازنة ال�سنو ّية للهيئة.
خ�ص�صة ل�صالح قرية العائلة،
بُ -ينقل �إلى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القرار كافة الأموال املُ ّ
ربعات يتم تقدميها للقرية بعد العمل ب�أحكامه.
بالإ�ضافة �إلى �أي منح �أو هبات �أو ت ُّ
نقل املُ ّ
وظفني
املادة ()4
ُينقل املُ ّ
وظفون العاملون يف قرية العائلة بتاريخ العمل بهذا القرار �إلى الهيئة مع احتفاظهم
بحقوقهم املُكت�سبة ،و ُيط ّبق ب�ش�أنهم �أحكام قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ()27
ُ
ل�سنة  2006وتعديالته ،و�أي قانون �آخر يحل حمله.
نظارة الوقف
املادة ()5
مع عدم الإخالل بالقانون رقم ( )14ل�سنة  2017املُ�شار �إليه ،ت�ستمر امل�ؤ�س�سة بنظارة الأوقاف
اخلا�صة بقرية العائلة ،على �أن تقوم بتحويل ريعها �إلى الهيئة ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
ّ
ح�ساب قرية العائلة و�أهدافه
املادة ()6
�أُ -ين�ش�أ يف الهيئة ح�ساب خا�ص ُي�س ّمى «ح�ساب قرية العائلة» ،تودع فيه ح�صيلة ريع الأوقاف
ربعات التي ُتق ّدم �إلى قرية العائلة.
والهبات والو�صايا والت ُّ
ب -يهدف �إن�شاء احل�ساب املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �إلى ما يلي:
 .1تنمية روح التكا ُفل االجتماعي وتقوية �أوا�صر التعاون بني �أفراد املُجتمع يف ُم�ساعدة
الفئات التي يتم �إيوا�ؤها يف قرية العائلة.
 .2تقدمي العون االجتماعي للفئات التي يتم �إيوا�ؤها يف قرية العائلة ،و ُم�ساعدتِهِ م على
جتاوز امل َِحن ُّ
والظروف التي ُيواجهونها.
 .3جت�سري الفجوة بني �أفراد املُجتمع ،وحتقيق العي�ش الكرمي للفئات التي يتم �إيوا�ؤها يف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/14/18 1:43 PM

35

العدد ( - )٤40ال�سنة (� 8 - )52صفر 14٤٠هـ  -املوافق � 17أكتوبر 2018م

Issue 440 Pages.indd 35

قرية العائلة.
 .4حتقيق التمكني املايل املُ�ستدام للفئات التي يتم �إيوا�ؤها يف قرية العائلة ،و�ضمان
ا�ستدامة العي�ش الكرمي لها.
�إدارة ح�ساب قرية العائلة
املادة ()7
يتم �إدارة ح�ساب قرية العائلة املُ�شار �إليه يف املادة ( )6من هذا القرار ،وفق ًا للأ�صول املُحا�سب ّية
املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )1ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،وما هو معمول به لدى حكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()8
ُي�صدر ُمدير عام الهيئة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()9
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()10
ُ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 � 30سبتمرب 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �أمناء ُك ّلية حم ّمد بن را�شد للإدارة احلكوم ّية
__________

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 ( )3ل�سنة  2012ب�ش�أن ُك ّلية حم ّمد بن را�شد للإدارة احلكوم ّية وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «ال ُك ّلية»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )52ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء ُك ّلية حم ّمد بن را�شد
للإدارة احلكوم ّية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2018بتعيني ُع�ضو يف جمل�س �أمناء ُك ّلية حم ّمد بن
را�شد للإدارة احلكومية،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
وع�ض ّوية ُكل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء ال ُك ّلية برئا�سة معايل /حميد حممد القطاميُ ،
 .1ال�س ّيد /عب ـ ــداهلل حمم ـ ــد بن ط ـ ــوق
				
 .2ال�س ّيد /ط ــار�ش عيـ ــد املــن�صـ ــوري
			
 .3ال�س ّيد /عبــداهلل علي بن زايـ ــد الفال�سي
 .4الدكتور /عبـدالرحمـن عبداملنـان العور
 .5الدكتور /طيب �أمان اهلل حممــد كمالــي
 .6الدكتور /خالــد حممـ ــد اخل ــزرج ــي
 .7الدكتور /عبدال�سالم حنفي حممد املدين

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .8ال�س ّيدة /عائـ ــ�ش ــة عب ـ ــداهلل ميـ ــران
وذلك ملُ ّدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء ال ُك ّلية املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء ال ُك ّلية يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ِّ
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 � 30سبتمرب 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )42ل�سنة 2018
بتعيني
ُمدير تنفيذي ملعهد دبي العقاري
__________

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 ( )13ل�سنة  2012ب�إن�شاء معهد دبي العقاري،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي
والأمالك،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتعينّ ال�س ّيدة /هند عبيد خليفة الغ�شي�ش املريُ ،مدير ًا تنفيذي ًا ملعهد دبي العقاري ،وتمُ نح
درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة
مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/14/18 1:43 PM

39

العدد ( - )٤40ال�سنة (� 8 - )52صفر 14٤٠هـ  -املوافق � 17أكتوبر 2018م

Issue 440 Pages.indd 39

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 � 30سبتمرب 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )43ل�سنة 2018
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع ت�شجيع و�إدارة اال�ستثمار العقاري
بدائرة 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 القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي
والأمالك،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُتعينّ ال�س ّيدة /ماجده علي را�شدُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع ت�شجيع و�إدارة اال�ستثمار العقاري بدائرة
الأرا�ضي والأمالك ،وتمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار
�إليه ،والقرارات ال�صادرة 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 � 30سبتمرب 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة 2018
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع الت�سجيل واخلدمات العقار ّية بدائرة 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 القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي
والأمالك،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /ماجد �صقر عبداهلل املريُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع الت�سجيل واخلدمات العقار ّية
بدائرة الأرا�ضي والأمالك ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/14/18 1:43 PM

43

العدد ( - )٤40ال�سنة (� 8 - )52صفر 14٤٠هـ  -املوافق � 17أكتوبر 2018م

Issue 440 Pages.indd 43

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 � 30سبتمرب 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )45ل�سنة 2018
بتعيني
الدعم املُ� ّؤ�س�سي بدائرة الأرا�ضي والأمالك
ُمدير تنفيذي لقطاع ّ
__________

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 ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأرا�ضي
والأمالك،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /حممد علي حممد بن خليفه البدواويُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع ال ّدعم املُ� ّؤ�س�سي
بدائرة الأرا�ضي والأمالك ،ويمُ نح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/14/18 1:43 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 � 30سبتمرب 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )46ل�سنة 2018
بنقل وتعيني
املُدير التنفيذي ملُ� ّؤ�س�سة املُوا�صالت العا ّمة بهيئة ُّ
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 القرار رقم ( )1ل�سنة  2015ب�ش�أن رواتب وعالوات وبدالت خُ
وم ّ�ص�صات املُديرين التنفيذيني
يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات التابعة لهيئة ُّ
الطرق
واملُوا�صالت واعتماد هيكلها املُ� ّؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة  2008بتعيني املُدير التنفيذي ملُ� ّؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة
ُّ
الطرق واملُوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )55ل�سنة  2015ب�ش�أن ت�سكني بع�ض املُديرين التنفيذيني يف
حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ُّ
الطرق
واملُوا�صالت،
وعلى القرار الإداري رقم ( )799ل�سنة  2017بنقل ُمدير تنفيذي ملُ� ّؤ�س�سة املُوا�صالت العا ّمة،
قررنا ما يلي:

نقل وتعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُينقل ال�س ّيد� /أحمد ها�شم بهروزيان ،املُدير التنفيذي ملُ� ّؤ�س�سة الرتخي�ص ،و ُيعينّ ُمدير ًا تنفيذ ّي ًا

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ملُ� ّؤ�س�سة املُوا�صالت العا ّمة بهيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت ،ويمُ نح الفئة الوظيف ّية املُق ّررة لل ُمدير التنفيذي
ملُ� ّؤ�س�سة املُوا�صالت العا ّمة مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )55ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  17دي�سمرب  ،2017و ُ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 � 30سبتمرب 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/14/18 1:43 PM

48

العدد ( - )٤40ال�سنة (� 8 - )52صفر 14٤٠هـ  -املوافق � 17أكتوبر 2018م

Issue 440 Pages.indd 48

قرار رقم ( )1ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �أمناء جامعة حمدان بن حممد الذك ّية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي الرئي�س الأعلى للجامعة
بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2009ب�إن�شاء جامعة حمدان بن حممد الذك ّية وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «اجلامعة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2009بتعيني الرئي�س الأعلى جلامعة حمدان بن حممد الذك ّية،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2014بت�شكيل جمل�س �أمناء جامعة حمدان بن حممد الذك ّية،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل من:
�أُ -ي َ�ش ّكل جمل�س �أمناء اجلامعة ،برئا�سة معايل� /ضاحي خلفان متيمُ ،
نائب ًا للرئي�س
				
 .1ال�س ّيد /مطـ ــر حمم ـ ــد الطاي ـ ــر
ع�ضو ًا
				
 .2ال�س ّيد� /أحمد حمم ــد بن حميـ ــدان
ع�ضو ًا
				
 .3الدكتور /ل ـ�ؤي حممـ ــد بالهـ ــول
ع�ضو ًا
 .4ال�س ّيد� /سامي �أحمد �ضاعن القمزي			
ع�ضو ًا
				
 .5ال�س ّيد /عي ــ�سى عبـدالفتاح كاظـ ــم
ع�ضو ًا
				
 .6ال�س ّيد /عبداهلل جا�سـ ــم بن كلبـ ــان
ع�ضو ًا
				
 .7ال�س ّيد /نا�صـ ــر بطـي ال�شامـ ــ�سي
ع�ضو ًا
				
 .8ال�س ّيدة /فاطمـ ــة غانـ ــم املـ ــري
ع�ضو ًا
 .9ال�س ّيد /عبد اللطي ــف عبيـ ــد املال				
ع�ضو ًا
				
 .10الدكتورة /رجاء عي ــ�سى القـ ــرق
ع�ضو ًا
				
 .11ال�س ّيد� /أحمد حمــدان بن دملـ ــوك
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وذلك ملُ ّدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلامعة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلامعة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ � 2أكتوبر  ،2018و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
الرئي�س الأعلى للجامعة
�صدر يف دبي بتاريخ � 30سبتمرب 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )106ل�سنة 2018م
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
__________

املدير التنفيذي
بعـد االطـالع على القانون رقم ( )12ل�سنة 2015م ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف و ُي�شار
�إليها فيما بعد بـ «امل�ؤ�س�سة»,
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 ( )12ل�سنة  2006بتعيني املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة,
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة 2011م ب�ش�أن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإ�سعاف
يف �إمارة دبي وتعديالته,
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مينح املوظفون الواردة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات و�ضبط الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي
رقم ( )30ل�سنة  2011وتعديالته.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب �أحكام املادة ( )1من هذا القــرار
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االلتـ ــزام مبا يلي :
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2011وتعديالته ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة 2011
وتعديالته ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرعية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تلقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم وفق ًا
للإجراءات املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفات 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 باخلرباء واملرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ودخول الأماكن امل�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى مدير �إدارة ال�ش�ؤون الطبية والفنية بامل�ؤ�س�سة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
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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  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
يعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
خليفة ح�سن الدراي
املدير التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 27أغ�سط�س 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  16ذو احلجة 1440هـ
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اجلدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

�سعيدة بطي �سعيد بطي

1056

رئي�س ق�سم تنظيم خدمات الإ�سعاف

2

نوال مراد �شاه البلو�شي

1061

رئي�س �شعبة الرتاخي�ص

3

منى عثمان عبدالقادر

1092

رئي�س �شعبة التفتي�ش و الرقابة

4

منال عبداهلل �سعد ال�شريف

1525

�ضابط تراخي�ص �أول

5

زلفيه حكيم مريزه

1181

�ضابط تراخي�ص

6

�سودهاكار فيليبدها�س

295

�ضابط تفتي�ش من�ش�آت �صحيه

7

خالد جم�شيد رهروان

2016

�ضابط تفتي�ش من�ش�آت �صحية
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