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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )961ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة ٥الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )1004ل�سنة  2018ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي ٩رقم ( )49ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي.
بلدية دبي
 قرار �إداري رقم ( )10ل�سنة  2019باعتماد �إجراءات تغيري املكاتب الهند�سية و�شركات ١٦املقاوالت و�إ�صدار �شهادات الإجناز.
دائرة املالية
 قرار رقم ( )1ل�سنة  2019ب�ش�أن حتديد الر�سوم امل�ستثناة من تطبيق ر�سم درهم املعرفة ٢٥ور�سم درهم االبتكار.
هيئة تنمية املجتمع
 قرار �إداري رقم ( )5ل�سنة  2019ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )5ل�سنة ٢٧ 2018ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )961ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي
م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
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 ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات يف
�إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو م�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق
بهذا القرار� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س
التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2018امل�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الت�شريعات ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
	.2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة
 2018امل�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار 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 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 �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�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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 من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  17دي�سمرب  2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10ربيع الثاين 1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص
املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

هدى �شيبان غامن املهريي

3556

م�شرف رئي�سي

2

وليد �أحمد علي احلمادي

6231

م�شرف رئي�سي

3

عادل �سيد بهمن حممد الها�شمي

11075

مفت�ش

4

ا�سحاق حممد ح�سن احمد

1927

مفت�ش

5

ابراهيم احمد حممد احلمادي

12377

مفت�ش

6

حممد ح�سني علي نزار

11658

مفت�ش

7

را�شد عبدالنبي حممد �صالح

12830

مفت�ش

8

�سامل حممد �سامل العبيديل

12859

مفت�ش

9

�إ�سماعيل عبدالكرمي عبداهلل

12828

مفت�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )1004ل�سنة 2018
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات
يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القرار الإداري رقم ( )107ل�سنة  2017ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي
رقم ( )49ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات 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:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
 :قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ن�شاط ت�أجري
القرار
املركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي وتعديالته.
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي ي�ست�أجر املركبة لقيادتها والتنقل بها من مكان
امل�ستخدم

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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لآخر يف الإمارة ،ويحمل رخ�صة قيادة مركبة خفيفة معرتف بها من
الهيئة.
 :ت�أجري املركبة لفرتة ال تزيد على عدد ال�ساعات التي حتددها الهيئة
الن�شاط
يومي ًا ،للتنقل داخل الإمارة لقاء تعرفة حمددة.
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة م�صرح لها مبزاولة الن�شاط يف الإمارة.
املن�ش�أة
 :مركبة خفيفة تتوفر فيها املوا�صفات املحددة يف هذا القرار.
املركبة
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة التي ُي�ص ّرح مبوجبها للمن�ش�أة مبزاولة
الت�صريح
الن�شاط ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
ترخي�ص ت�شغيل املركبة  :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،والتي ي�صرح مبوجبها للمن�ش�أة با�ستخدام
املركبة.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()2
لغايات تنفيذ �أحكام القرار ،تتولى امل�ؤ�س�سة املهام وال�صالحيات التالية:
�	.1إ�صدار الت�صريح ملن�ش�أة جديدة.
 .2جتديد الت�صريح ملن�ش�أة قائمة.
 .3تعديل بيانات الت�صريح.
� .4إلغاء الت�صريح بناء على طلب املن�ش�أة.
�	.5إ�صدار ترخي�ص ت�شغيل املركبة و�إلغائه.
�	.6إ�صدار بدل فاقد للت�صريح.
 .7متابعة التزام املن�ش�أة مب�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية ح�سب العقود املربمة معها.
	.8التدقيق الدوري على املن�ش�أة للتحقق من التزامها بالقرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،مبا
فيها هذا القرار ،والعقد املربم معها ،وكذلك التدقيق على املركبات للتحقق من �سالمتها
و�صالحيتها لال�ستخدام.
� .9إ�صدار �شهادات عدم املمانعة للجهات املخت�صة داخل الهيئة وخارجها يف كل ما يتعلق
بالن�شاط �أو املن�ش�أة �أو املركبة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/13/19 9:20 AM

10

العدد ( - )٤46ال�سنة ( ١٣ - )53جمادى االخرة 14٤٠هـ  -املوافق  ١٨فرباير 2019م

Issue 446 Pages.indd 10

ا�ستخدام املركبة
املادة ()3
�أ -يقوم امل�ستخدم بالت�سجيل يف النظام الإلكرتوين �أو التطبيق الذكي للمن�ش�أة ،وفق ًا للبيانات
املطلوبة ،ومن بينها ا�سم امل�ستخدم ،ورقم هاتفه ،وبريده الإلكرتوين ،ورقم بطاقته
االئتمانية ،و�صورته ال�شخ�صية ،ورخ�صة القيادة ،وبطاقة الهوية للمقيمني ،وجواز ال�سفر
وت�أ�شرية الدخول للزوار ،و�أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها املن�ش�أة.
ب -تقوم املن�ش�أة بعد التحقق من جميع البيانات والوثائق امل�شار اليها يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة بتزويد امل�ستخدم بكلمة املرور ورمز التعريف ال�شخ�صي (.)PIN
التزامات املن�ش�أة
املادة ()4
بالإ�ضافة �إلى االلتزامات املن�صو�ص عليها يف القرار ،تلتزم املن�ش�أة مبا يلي:
 .1عدم �إعارة املركبة التابعة لها لأي من�ش�أة �أخرى.
 .2توفري ( )50مركبة كحد �أدنى ملزاولة الن�شاط ،ويتم تخ�صي�ص اللوحات اخلا�صة بهذه
املركبات مبوجب عقد االمتياز الذي يتم �إبرامه مع الهيئة يف هذا اخل�صو�ص.
 .3عدم �إ�ضافة �أي مركبة تزيد على احلد الأدنى امل�شار �إليه يف البند ( )2من هذه املادة،
�إال بعد احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة امل�سبقة على ذلك ،والدخول يف املزاد العلني الذي
تطرحه الهيئة على لوحات املركبات التي تقرر ت�شغيلها ملزاولة الن�شاط يف الإمارة ،بناء على
الدرا�سات التي جتريها امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
	.4ا�ستبدال املركبة املعدة ملزاولة الن�شاط �إذا بلغ عمرها الت�شغيلي (� )4أربع �سنوات.
 .5عدم �إجراء �أي تعديالت جوهرية على هيكل املركبة وحمركها �أو �أي من الأجزاء الرئي�سة
التابعة لها.
 .6توفري مركز ات�صال على مدار ال�ساعة خلدمة امل�ستخدمني واملتعاملني معها ،والإجابة على
ا�ستف�ساراتهم.
 .7عدم ت�أجري املركبة مع ال�سائق.
 .8مواعيد ال�صيانة الدورية للمركبة ح�سب املدة الزمنية املحددة من امل�صنع �أو الوكيل املعتمد.
 .9حتديد حقوق والتزامات امل�ستخدم ،و�إخطاره بها ،وفق ًا للنموذج املعتمد لديها يف هذا ال�ش�أن.
	.10الت�أكد من توفر ال�شروط الفنية للمركبة ب�شكل دائم.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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توفري مكاتب منا�سبة تتوفر فيها املتطلبات التي حتددها الهيئة ملزاولة الن�شاط ،و�إخطار
الهيئة عند تغيري هذه املكاتب وعناوينها اجلديدة.
تخ�صي�ص مواقف خا�صة لإيواء مركبات مزاولة الن�شاط وفق ًا ملا حتدده الهيئة يف هذا ال�ش�أن،
والت�أكد من عدم �إحلاق ال�ضرر باملواقف العامة ،ودفع الر�سوم املقررة نظري ا�ستخدام املواقف
العامة وفق ًا ملا تقرره الت�شريعات النافذة يف الإمارة.
موا�صفات املركبة املحددة يف املادة ( )9من هذا القرار.
القرارات ال�صادرة عن الهيئة واملتعلقة بتنفيذ �أحكام القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
مبا فيها هذا القرار.

توقف املن�ش�أة عن مزاولة الن�شاط
املادة ()5
�أُ -يحظر على املن�ش�أة التوقف عن مزاولة الن�شاط �إال بعد �إخطار امل�ؤ�س�سة بذلك قبل (� )3أ�شهر
على الأقل من تاريخ التوقف ،وح�صولها على املوافقة من امل�ؤ�س�سة.
بُ -يحظر على املن�ش�أة �إجراء �أي تغيري �أو تعديل يف املوقع �أو املواقف اخلا�صة مبزاولة الن�شاط � اّإل
بعد �إخطار امل�ؤ�س�سة بذلك قبل (� )3أ�شهر على الأقل من التغيري �أو التعديل املطلوب �إجرا�ؤه،
وح�صولها على املوافقة من امل�ؤ�س�سة.
�شروط �إ�صدار الت�صريح
املادة ()6
�أ -ي�شرتط لإ�صدار الت�صريح ما يلي:
	.1احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية يف الإمارة.
� .2أن تكون رخ�صة املن�ش�أة التجارية قا�صرة على مزاولة الن�شاط فقط ،و�أن تكون خالية
من �أي ن�شاط �آخر.
 .3وجود ملف مروري واحد للمن�ش�أة.
ب -يجب على املن�ش�أة ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة عند �إن�شاء
�أي فروع لها داخل الإمارة ،وذلك بعد احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة اخلطية امل�سبقة على
ذلك.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/13/19 9:20 AM

12

العدد ( - )٤46ال�سنة ( ١٣ - )53جمادى االخرة 14٤٠هـ  -املوافق  ١٨فرباير 2019م

Issue 446 Pages.indd 12

�إجراءات �إ�صدار الت�صريح
املادة ()7
ُتتَّبع يف �إ�صدار الت�صريح الإجراءات التالية:
ُ .1يقدم طلب احل�صول على الت�صريح �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املُعد لديها لهذا الغر�ض،
مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
�أ -موافقة مبدئية من دائرة التنمية االقت�صادية بالإمارة ،على �أن تت�ضمن هذه املوافقة
اال�سم التجاري الذي مت حجزه.
ب� -صورة عن جواز �سفر طالب الت�صريح� ،ساري املفعول.
ج� -صورة عن ت�أ�شرية الإقامة لل�شريك يف املن�ش�أة �سارية املفعول ،بالن�سبة لغري املواطنني.
د� -صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية للمالك� ،سارية املفعول.
هـ -ر�سالة عدم ممانعة من الكفيل ،بالن�سبة لغري املواطنني.
و -درا�سة اجلدوى االقت�صادية ملزاولة الن�شاط.
ز� -سداد الر�سوم املقررة يف هذا ال�ش�أن.
 .2تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدار الت�صريح بعد الت�أكد من ا�ستيفاء طالب الت�صريح لل�شروط والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ،والتحقق من امل�ستندات امل�شار �إليها يف البند ( )1من هذه
املادة.
�شروط و�إجراءات جتديد الت�صريح
املادة ()8
تكون مدة الت�صريح �سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة ،بذات ال�شروط والإجراءات املعتمدة
لإ�صداره ،على �أن يتم تقدمي طلب التجديد �إلى امل�ؤ�س�سة خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهائه.
موا�صفات املركبة
املادة ()9
ي�شرتط لإ�صدار ترخي�ص ت�شغيل املركبة� ،أن تتوفر فيها املوا�صفات التالية:
� .1أال يزيد تاريخ �صنعها على �سنة واحدة من ال�سنة التي يقدم فيها طلب �إ�صدار ترخي�ص
ت�شغيلها.
 � .2اّأل يكون قد �سبق ت�شغيل املركبة �أو ا�ستعمالها يف �أي ن�شاط �آخر.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 � .3اّأل يزيد عدد الركاب مع ال�سائق على ( )5خم�سة �أ�شخا�ص.
�	.4أن تتوفر يف املركبة معدات ال�سالمة التي حتددها امل�ؤ�س�سة.
� .5إجراء الفح�ص الدوري للمركبة للت�أكد من �سالمة �سريها على الطريق.
�	.6أن تكون مطابقة للموا�صفات اخلليجية.
 .7االلتزام بالألوان املحددة من الهيئة.
 .8عدم تظليل الزجاج اجلانبي والأمامي واخللفي لها.
�إلغاء �أو ا�ستبدال ترخي�ص ت�شغيل املركبة
املادة ()10
يجوز للم�ؤ�س�سة� ،سوا ًء من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب املن�ش�أة� ،إلغاء �أو ا�ستبدال ترخي�ص ت�شغيل
املركبة يف �أي من احلاالت التالية:
 .1وجود عطل رئي�س يف املركبة �أو تعر�ضها حلادث يعر�ض حياة م�ستخدمها �أو الغري للخطر.
 .2مرور (� )4أربع �سنوات على ت�شغيل املركبة �أو �إخراجها من اخلدمة.
 .3دخول املركبة لل�صيانة ملدة تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر.
�إ�ضافة مركبات للمن�ش�أة
املادة ()11
يجوز للم�ؤ�س�سة ال�سماح للمن�ش�أة ب�إ�ضافة مركبات �إلى ملفها املروري ال�ستخدامها لأغرا�ض �أخرى
غري مزاولة الن�شاط� ،شريطة ما يلي:
 � .1اّأل تكون بنف�س موا�صفات و�ألوان املركبات املعدة ملزاولة الن�شاط.
 � .2اّأل يزيد عدد املركبات التي يتم طلب �إ�ضافتها لأغرا�ض نقل وقطر املركبات املعطلة التابعة
لها على مركبتني كحد �أق�صى.
 � .3اّأل يزيد العدد امل�سموح �إ�ضافته من املركبات على ( )3ثالث مركبات كحد �أق�صى لكل
( )100مئة مركبة معدة ملزاولة الن�شاط ،وت�شمل مركبات ال�صيانة ومركبات خا�صة ب�إدارة
املن�ش�أة.
�إ�صدار التعليمات التنفيذية
املادة ()12
ُي�صدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
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الإلغاءات
املادة ()13
يلغى القرار الإداري رقم ( )107ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،كما يلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()14
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  30دي�سمرب  2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  23ربيع الثاين  1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )10ل�سنة 2019
باعتماد �إجراءات تغيري املكاتب الهند�سية و�شركات املقاوالت
و�إ�صدار �شهادات الإجناز
__________

مدير عام بلدية دبي
بعد االطالع على ال�صالحيات املخ ّولة لنا قانون ًا مبوجب �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )89ل�سنة  1994ب�ش�أن تنظيم مزاولة مهنة اال�ست�شارات الهند�سية يف
�إمارة دبي وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  1999ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القرار الإداري رقم ( )203ل�سنة  2009ب�ش�أن �إجراءات تغيري املهند�سني اال�ست�شاريني
واملقاولني و�إ�صدار �شهادات الإجناز والتعامل مع حاالت املباين املهجورة،
وعلى القرار الإداري رقم ( )61ل�سنة  2011ب�ش�أن املباين غري املرخ�صة والآيلة لل�سقوط واملهجورة
يف �إمارة دبي وتعديالته،
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:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :بلدية دبي.
البلدية
الإدارة املخت�صة � :إدارة رقابة البناء يف البلدية.
�أعمال البناء  :وت�شمل ت�شييد املباين وهدمها و�إدخال �أي تعديالت �أو �إ�ضافات عليها و�صيانتها،
مبا يف ذلك عمليات احلفر والردم.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري العام �أو اخلا�ص امل�سجل با�سمه الأر�ض �أو البناء
املالك
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�سواء ب�صفته مالك ًا �أو حائز ًا.
املكتب الهند�سي  :ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي يتم التعاقد معها من املالك للقيام مبهام الت�صميم �أو
الإ�شراف على �أعمال البناء �أو كليهما ،املرخ�ص له مبزاولة مهنة اال�ست�شارات
الهند�سية يف الإمارة ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
 :ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي يتم التعاقد معها من املالك للقيام بتنفيذ �أعمال
املقاول
البناء ،املرخ�ص له مبزاولة �أن�شطة مقاوالت املباين ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية
يف الإمارة.
 :مهنة اال�ست�شارات الهند�سية ومهنة املقاوالت ،ح�سب الأحوال.
املهنة
�شهادة الإجناز  :الوثيقة ال�صادرة عن البلدية ،التي تفيد �صالحية املبنى للإ�شغال �أو اال�ستخدام
بعد �أن مت تنفيذه طبق ًا لرخ�صة البناء واملخططات والت�شريعات ال�سارية يف
الإمارة.
نطاق التطبيق
املادة ()2
ُيط ّبق هذا القرار على الطلبات التي تقدم للبلدية لتغيري املكتب الهند�سي واملقاول و�إ�صدار �شهادة
الإجناز.
�إجراءات و�شروط تغيري املكتب الهند�سي يف حال املوافقة
املادة ()3
يف حال موافقة املكتب الهند�سي املطلوب تغيريه على ذلك ،ف�إنه تتبع ب�ش�أن هذا الطلب الإجراءات
وال�شروط التالية:
ُ .1يق ّدم طلب تغيري املكتب الهند�سي ،من املكتب الهند�سي املطلوب تغيريه �إلى الإدارة املخت�صة
موقع ًا عليه من املمثل القانوين لهذا املكتب ،ومن املمثل القانوين للمكتب الهند�سي البديل،
معزز ًا بالوثائق التالية:
�أ� -إقرار �صادر عن املالك ،يت�ضمن موافقته على تغيري املكتب الهند�سي �إلى املكتب
الهند�سي اجلديد ،وتكليفه لهما بتقدمي طلب التغيري ،وعلى �صحة البيانات الواردة يف
الطلب.
ب -تقرير فني �صادر عن املكتب الهند�سي املطلوب تغيريه ،يت�ضمن املرحلة التي و�صلت
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إليها �أعمال البناء ،وبيان مدى مطابقتها لرخ�صة البناء واملخططات املعتمدة والأ�صول
الفنية والهند�سية املعمول بها لدى البلدية ،وذلك يف حال �صدور رخ�صة البناء.
ي�شرتط �أن يكون املكتب الهند�سي البديل ُمرخ�ص ًا ملزاولة املهنة يف الإمارة ،و�أال تقل فئة
ت�صنيفه عن فئة املبنى املُراد التغيري عليه.
يف حال توفر املتطلبات الواردة يف البندين ( )1و( )2من هذه املادة ت�صدر الإدارة املخت�صة
موافقتها على طلب تغيري املكتب الهند�سي.
يحظر على املكتب الهند�سي البديل مبا�شرة �أعمال البناء � اّإل بعد احل�صول على رخ�صة بناء
جديدة با�سمه.
يجب على املكتب الهند�سي البديل امل�صادقة على �صحة التقرير الفني املُ�شار �إليه يف الفقرة
(ب) من البند ( )1من هذه املادة.
تقوم الإدارة املخت�صة بت�سليم رخ�صة البناء اجلديدة بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.

�إجراءات و�شروط تغيري املكتب الهند�سي يف حال عدم املوافقة
املادة ()4
يف حال عدم موافقة املكتب الهند�سي املطلوب تغيريه على ذلك ،ف�إنه تتبع ب�ش�أن هذا الطلب
الإجراءات وال�شروط التالية:
ُ .1يق ّدم طلب تغيري املكتب الهند�سي من املكتب الهند�سي البديل �إلى الإدارة املخت�صة ،موقع ًا
عليه من املمثل القانوين لهذا املكتب ،معزز ًا بالوثائق التالية:
�أ� -إقرار �صادر عن املالك ،يت�ضمن موافقته على تغيري املكتب الهند�سي املطلوب تغيريه،
وقيام املكتب الهند�سي البديل بتقدمي طلب التغيري ،وعلى �صحة البيانات الواردة يف
الطلب.
ب -تقرير فني �صادر عن املكتب الهند�سي البديل ،يت�ضمن املراحل التي و�صلت �إليها �أعمال
البناء يف املوقع وبيان مدى مطابقتها لرخ�صة البناء واملخططات املعتمدة والأ�صول
الفنية والهند�سية املعمول بها لدى البلدية ،يف حال �صدور رخ�صة البناء.
 .2ي�شرتط �أن يكون املكتب الهند�سي البديل ُمرخ�ص ًا ملزاولة املهنة يف الإمارة و�أال تقل فئة
ت�صنيفه عن فئة املبنى املُراد التغيري عليه.
 .3تقوم الإدارة املخت�صة ب�إ�شعار املكتب الهند�سي املطلوب تغيريه بطلب التغيري مع تكليفه
ببيان وجهة نظره بهذا الطلب ،وتقدمي تقرير فني يو�ضح فيه املرحلة التي و�صل �إليها العمل،
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و�أ�سباب عدم موافقته على طلب التغيري ،مع بيان فيما �إذا كانت �أعمال البناء التي مت تنفيذها
حتى تاريخ تقدمي طلب التغيري مطابقة لرخ�صة البناء واملخططات املعتمدة من عدمه يف
حال �صدور رخ�صة البناء ،على �أن يقوم بالرد على ذلك كله خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من
تاريخ �إ�شعاره بطلب التغيري.
يف حال تخلف املكتب الهند�سي املطلوب تغيريه عن الرد وتقدمي التقرير الفني خالل املهلة
املحددة يف البند ( )3من هذه املادة ،فعلى الإدارة املخت�صة متابعة �إجراءات التغيري.
�إذا تبني للإدارة املخت�صة �أن اخلالف بني املالك واملكتب الهند�سي املطلوب تغيريه عائد
لأ�سباب مالية �أو تعاقدية بينهما ،ف�إنه يتم �إخطار هذا املكتب مبوافقة البلدية على امل�ضي يف
�إجراءات تغيريه� ،أما �إذا كان اخلالف لأ�سباب فن ّية فيكون للبلدية اتخاذ ما يلزم للتحقق من
هذه الأ�سباب واتخاذ ما يلزم ملعاجلتها.
يحظر على املكتب الهند�سي البديل مبا�شرة �أعمال البناء � اّإل بعد احل�صول على رخ�صة بناء
جديدة با�سمه.
يف حال مراعاة الإجراءات وتوفر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،ت�صدر الإدارة
املخت�صة موافقتها على طلب تغيري املكتب الهند�سي ،وت�صدر رخ�صة البناء اجلديدة بعد
ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.

�إجراءات و�شروط تغيري املقاول يف حال املوافقة
املادة ()5
يف حال موافقة املقاول املطلوب تغيريه على ذلك ،ف�إنه تتبع ب�ش�أن هذا الطلب الإجراءات وال�شروط
التالية:
ُ .1يق ّدم طلب تغيري املقاول من املكتب الهند�سي �إلى الإدارة املخت�صة ،موقع ًا عليه من ممثله
القانوين ومن املمثل القانوين للمقاول املطلوب تغيريه واملقاول البديل ،معزز ًا بالوثائق
التالية:
�أ� -إقرار �صادر عن املالك ،يت�ضمن موافقته على تغيري املقاول وتكليف املكتب الهند�سي
بتقدمي طلب التغيري ،وعلى �صحة البيانات الواردة يف هذا الطلب.
ب -تقرير فني �صادر عن املكتب الهند�سي مو�ضح ًا فيه املراحل التي و�صلت �إليها �أعمال
البناء يف امل�شروع وبيان مدى مطابقتها لرخ�صة البناء واملخططات املعتمدة والأ�صول
الفنية والهند�سية املعمول بها لدى البلدية ،وذلك يف حال �صدور رخ�صة البناء.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ي�شرتط �أن يكون املقاول البديل ُمرخ�ص ًا ملزاولة املهنة يف الإمارة ،و�أال تقل فئة ت�صنيفه عن
فئة املبنى املُراد التغيري عليه.
ت�صدر الإدارة املخت�صة املوافقة على طلب تغيري املقاول املطلوب تغيريه يف حال توفر
املتطلبات املن�صو�ص عليها يف البندين ( )1و( )2من هذه املادة ،وت�صدر رخ�صة البناء بعد
ا�ستيفاء الر�سوم ومبالغ الت�أمني املقررة.
يحظر على املقاول البديل مبا�شرة �أعمال البناء � اّإل بعد احل�صول على رخ�صة بناء جديدة
با�سمه.
يتولى املقاول املطلوب تغيريه مبا�شرة الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة بالن�سبة
لرخ�ص الديكور ورخ�ص التعديالت التي ال ُي�شرتط اعتمادها من مكتب هند�سي.

�إجراءات و�شروط تغيري املقاول يف حال عدم املوافقة
املادة ()6
يف حال عدم موافقة املقاول املطلوب تغيريه على ذلك ،ف�إنه تتبع ب�ش�أن هذا الطلب الإجراءات
وال�شروط التالية:
ُ .1يق ّدم طلب تغيري املقاول من املكتب الهند�سي �إلى الإدارة املخت�صة موقع ًا عليه من ممثله
القانوين ومن املمثل القانوين للمقاول البديل ،معزز ًا بالوثائق التالية:
�أ� -إقرار �صادر عن املالك ،يت�ضمن موافقته على تغيري املقاول املطلوب تغيريه ،وتكليف
املكتب الهند�سي بتقدمي طلب التغيري ،وعلى �صحة البيانات الواردة يف هذا الطلب.
ب� -أ�سباب تغيري املقاول.
ج -تقرير فني �صادر عن املكتب الهند�سي مو�ضح ًا فيه املرحلة التي و�صلت �إليها �أعمال
البناء وبيان مدى مطابقتها لرخ�صة البناء واملخططات املعتمدة والأ�صول الفنية
والهند�سية املعمول بها لدى البلدية ،وذلك يف حال �صدور رخ�صة البناء.
 .2ي�شرتط �أن يكون املقاول البديل ُمرخ�ص ًا ملزاولة املهنة يف الإمارة ،و�أال تقل فئة ت�صنيفه عن
فئة املبنى املُراد التغيري عليه.
 .3تقوم الإدارة املخت�صة ب�إ�شعار املقاول املطلوب تغيريه بطلب تغيريه مع تكليفه ببيان وجهة
نظره حول هذا الطلب ،وتقدمي تقرير فني يو�ضح فيه املرحلة التي و�صل �إليها العمل يف حال
�صدور رخ�صة البناء ،و�أ�سباب عدم موافقته على التغيري ،وذلك كله خالل ( )5خم�سة �أيام
عمل من تاريخ �إ�شعاره بطلب التغيري.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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يف حال تخلف املقاول املطلوب تغيريه عن الرد خالل املهلة املحددة يف البند ( )5من هذه
املادة ،ف�إنه يجب على الإدارة املخت�صة متابعة �إجراءات التغيري.
�إذا تبني للإدارة املخت�صة �أن اخلالف بني املالك واملقاول املطلوب تغيريه عائد لأ�سباب مالية
�أو تعاقدية بينهما ،تقوم البلدية با�ستكمال �إجراءات تغيريه� ،أما �إذا كان اخلالف لأ�سباب
فن ّية فيتم اتخاذ ما يلزم للتحقق من هذه الأ�سباب واتخاذ ما يلزم ملعاجلتها.
ت�صدر الإدارة املخت�صة املوافقة على طلب تغيري املقاول يف حال توفر املتطلبات املن�صو�ص
عليها يف هذه املادة وت�صدر رخ�صة البناء بعد ا�ستيفاء الر�سوم ومبالغ الت�أمني املقررة.
يتولى املقاول املطلوب تغيريه مبا�شرة الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة بالن�سبة
لرخ�ص الديكور ورخ�ص التعديالت التي ال ُي�شرتط اعتمادها من مكتب هند�سي.

�إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز يف حال موافقة املكتب الهند�سي واملقاول
املادة ()7
يف حال موافقة املكتب الهند�سي واملقاول على �إ�صدار �شهادة الإجناز ،ف�إنه تتبع ب�ش�أن هذا الطلب
الإجراءات التالية:
 .1يق ّدم طلب �إ�صدار �شهادة الإجناز من املقاول �إلى الإدارة املخت�صة موقع ًا عليه من قبله،
ومب ّين ًا فيه موافقة املكتب الهند�سي على �إ�صدار هذه ال�شهادة.
 .2تقوم الإدارة املخت�صة بالك�شف على املبنى للتحقق من �أن تنفيذ �أعمال البناء فيه قد مت طبق ًا
لرخ�صة البناء واملخططات املعتمدة و�أنه قد مت ا�ستيفاء متطلبات اجلهات احلكومية ذات
العالقة.
 .3تقوم الإدارة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة الإجناز للمالك يف حال تو ُّفر وا�ستكمال كافة املتطلبات
الالزمة لذلك بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
�إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز يف حال عدم موافقة املكتب الهند�سي واملقاول
املادة ()8
يف حال عدم موافقة املكتب الهند�سي واملقاول على �إ�صدار �شهادة الإجناز ،ف�إنه تتبع ب�ش�أن هذا
الطلب الإجراءات التالية:
ُ .1يق ّدم طلب �إ�صدار �شهادة الإجناز من املالك �إلى الإدارة املخت�صة موقع ًا عليه من قبله،
ومب ّين ًا فيه عدم موافقة املكتب الهند�سي واملقاول على �إ�صدار هذه ال�شهادة و�أ�سباب ذلك.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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تقوم الإدارة املخت�صة بتوجيه �إ�شعار للمقاول واملكتب الهند�سي تطلب فيه خالل ( )5خم�سة
�أيام عمل من تاريخ الإ�شعار بيان �أ�سباب عدم موافقتهما على �إ�صدار �شهادة الإجناز ،وتقدمي
تقرير فني يو�ضح مراحل العمل املنجزة يف املبنى ،وفيما �إذا كانت مطابقة لرخ�صة البناء
واملخططات املعتمدة والأ�صول الهند�سية املعمول بها لدى البلدية من عدمه.
�إذا تبينّ �أن �سبب عدم موافقة املكتب الهند�سي واملقاول على �إ�صدار �شهادة الإجناز تتعلق
بجوانب مالية وتعاقدية بينهما وبني املالك ،تقوم الإدارة املخت�صة با�ستكمال �إجراءات
�إ�صدار �شهادة الإجناز� ،أما �إذا كانت عدم موافقتهما تعود لأ�سباب فن ّية وهند�سية ،ف�إنه
يجب على الإدارة املخت�صة التحقق من هذه الأ�سباب واتخاذ ما يلزم ملعاجلتها وفق ًا للأ�صول
املتبعة لديها يف هذا ال�ش�أن.
يف حال رف�ض املكتب الهند�سي تقدمي التقرير الفني امل�شار �إليه يف البند ( )2من هذه املادة،
تبا�شر البلدية �إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز ،على �أنه للإدارة املخت�صة متى اقت�ضت
احلاجة الطلب من املالك تقدمي تقرير فني �صادر عن جهة هند�سية ا�ست�شارية معتمدة يفيد
�صالحية املبنى لال�ستخدام والإ�شغال.
تقوم الإدارة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة الإجناز للمالك يف حال تو ُّفر وا�ستكمال كافة املتطلبات
الالزمة لذلك بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.

�إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز دون موافقة املكتب الهند�سي
املادة ()9
يف حال عدم موافقة املكتب الهند�سي على �إ�صدار �شهادة الإجناز ،ف�إنه تتبع ب�ش�أن هذا الطلب
الإجراءات التالية:
ُ .1يق ّدم طلب �إ�صدار �شهادة الإجناز من املقاول �إلى الإدارة املخت�صة ،موقع ًا عليه من ممثله
القانوين ،معزز ًا بالوثائق التالية:
�أ� -إقرار �صادر عن املالك ،يت�ضمن موافقته على قيام املقاول بتقدمي طلب �إ�صدار �شهادة
الإجناز ،وعلى �صحة البيانات الواردة يف الطلب.
ب� -أ�سباب عدم موافقة املكتب الهند�سي على ا�ستكمال �إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز.
 .2تقوم الإدارة املخت�صة بتوجيه �إ�شعار للمكتب الهند�سي تطلب فيه خالل ( )3ثالثة �أيام عمل
من تاريخ الإ�شعار بيان �أ�سباب عدم موافقته على �إ�صدار �شهادة الإجناز ،وتقدمي تقرير فني
يو�ضح ما �إذا كانت الأعمال التي مت تنفيذها يف املبنى مطابقة لرخ�صة البناء واملخططات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املعتمدة والأ�صول الهند�سية املعمول بها لدى البلدية من عدمه.
� .3إذا تبينّ �أن �أ�سباب عدم موافقة املكتب الهند�سي على �إ�صدار �شهادة الإجناز تتعلق بجوانب
مالية �أو تعاقدية بينه وبني املالك ،تقوم الإدارة املخت�صة با�ستكمال �إجراءات �إ�صدار �شهادة
الإجناز� ،أما �إذا كانت عدم موافقته تعود لأ�سباب فن ّية وهند�سية ،ف�إنه يجب على الإدارة
املخت�صة التحقق من هذه الأ�سباب واتخاذ ما يلزم ملعاجلتها وفق ًا للأ�صول املتبعة لديها يف
هذا ال�ش�أن.
 .4يف حال رف�ض املكتب الهند�سي تقدمي التقرير الفني امل�شار �إليه يف البند ( )2من هذه املادة،
تبا�شر البلدية �إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز ،على �أنه للإدارة املخت�صة متى اقت�ضت
احلاجة الطلب من املالك تقدمي تقرير فني �صادر عن جهة هند�سية ا�ست�شارية معتمدة يفيد
�صالحية املبنى لال�ستخدام والإ�شغال.
 .5تقوم الإدارة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة الإجناز للمالك يف حال تو ُّفر وا�ستكمال كافة املتطلبات
الالزمة لإ�صدارها بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
�إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز دون موافقة املقاول
املادة ()10
يف حال عدم موافقة املقاول على �إ�صدار �شهادة الإجناز ،ف�إنه تتبع ب�ش�أن هذا الطلب الإجراءات
التالية:
ُ .1يق ّدم طلب �إ�صدار �شهادة الإجناز من املكتب الهند�سي �إلى الإدارة املخت�صة ،موقع ًا عليه من
ممثله القانوين ،معزز ًا بالوثائق التالية:
�أ� -إقرار �صادر عن املالك ،يت�ضمن موافقته على قيام املكتب الهند�سي بتقدمي طلب �إ�صدار
�شهادة الإجناز ،وعلى �صحة البيانات الواردة يف الطلب.
ب� -أ�سباب عدم موافقة املقاول على ا�ستكمال �إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز ،معزز ًا
بتقرير فني ب�صالحية املبنى لال�ستعمال.
 .2تقوم الإدارة املخت�صة بتوجيه �إ�شعار للمقاول تطلب فيه خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ
الإ�شعار بيان �أ�سباب عدم موافقته على �إ�صدار �شهادة الإجناز ،وتقدمي تقرير فني يو�ضح ما
�إذا كانت الأعمال التي مت تنفيذها يف املبنى مطابقة لرخ�صة البناء واملخططات املعتمدة
والأ�صول الهند�سية املعمول بها لدى البلدية من عدمه.
� .3إذا تبينّ �أن �أ�سباب عدم موافقة املقاول على �إ�صدار �شهادة الإجناز تتعلق بجوانب مالية �أو
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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تعاقدية بينه وبني املالك ،تقوم الإدارة املخت�صة با�ستكمال �إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز،
�أما �إذا كانت �أ�سباب عدم موافقته تعود لأ�سباب فن ّية وهند�سية ،ف�إنه يجب على الإدارة
املخت�صة التحقق من هذه الأ�سباب واتخاذ ما يلزم ملعاجلتها وفق ًا للأ�صول املعتمدة لديها يف
هذا ال�ش�أن.
 .4يف حال رف�ض املقاول تقدمي التقرير الفني امل�شار �إليه يف البند ( )2من هذه املادة ،تبا�شر
البلدية �إجراءات �إ�صدار �شهادة الإجناز.
 .5تقوم الإدارة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة الإجناز للمالك يف حال مراعاة الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف هذه املادة ،وتوفر وا�ستكمال املتطلبات الالزمة لإ�صدارها بعد ا�ستيفاء الر�سوم
املقررة.
 .6يقوم املالك مقام املكتب الهند�سي يف اتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة
بالن�سبة لرخ�ص البناء املتعلقة ب�أعمال الديكور والتعديالت التي ال ُي�شرتط اعتمادها من
مكتب هند�سي ،حتى و�إن كان املالك قد عينّ لها مهند�س ًا ا�ست�شاري ًا.
الإلغاءات
املادة ()11
ُيلغى القرار الإداري رقم ( )203ل�سنة  2009امل�شار �إليه ،كما يلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()12
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
داوود عبد الرحمن الهاجري
املديـر العـام
�صدر يف دبي بتاريخ  13يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  7جمادى الأولى  1440هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2019
ب�ش�أن
حتديد الر�سوم امل�ستثناة من تطبيق ر�سم درهم املعرفة ور�سم درهم
االبتكار
__________

مدير عام دائرة املالية
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2018ب�ش�أن ر�سم درهم املعرفة،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2018ب�ش�أن ر�سم درهم االبتكار،
قررنا ما يلي:

الر�سوم امل�ستثناة من درهمي املعرفة واالبتكار
املادة ()1
ال ي�ستوفى درهم املعرفة ودرهم االبتكار املفرو�ضني مبوجب القانون رقم ( )1ل�سنة  2018والقانون
رقم ( )2ل�سنة  2018امل�شار �إليهما عند ا�ستيفاء الإيرادات املتح�صلة من الر�سوم التالية:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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م

رقم احل�ساب

الر�سم

1

الر�سوم اجلمركية.

82210

2

ر�سوم مبيعات الفنادق:

82220

 ر�سوم مبيعات الفنادق. ر�سوم مبيعات ال�شقق الفندقية. ر�سوم مبيعات املطاعم والتموين وال�سفن ال�سياحية. ر�سوم مبيعات تذاكر ال�سينما.3

ر�سوم امل�شروبات الكحولية.

82230

4

ر�سوم �إيجار ال�سكن واملحال التجارية.

82240

 ر�سوم ال�سكن. ر�سوم الأ�سواق. ر�سوم العوائد. ر�سوم حت�سني اخلدمات.٥

82110

�ضريبة امل�صارف الأجنبية.

الن�شر وال�سريان
املادة ()7
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به تاريخ ن�شره.
عبدالرحمن �صالح �آل �صالح
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  20يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  14جمادى الأولى  1440هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/13/19 9:20 AM

26

العدد ( - )٤46ال�سنة ( ١٣ - )53جمادى االخرة 14٤٠هـ  -املوافق  ١٨فرباير 2019م

Issue 446 Pages.indd 26

قرار �إداري رقم ( )5ل�سنة 2019
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )5ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تنظيم العمل التطوعي يف �إمارة دبي
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املبينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة تنمية املجتمع يف دبي.
الهيئة
 :القانون رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف �إمارة
القانون
دبي.
 :كل عمل يهدف �إلى حتقيق منفعة عامة ،ينفذ �ضمن �إطار منظم
العمل التطوعي
مبوجب اتفاق التطوع ،ي�شارك مبوجبه املتطوع مبح�ض اختياره،
خارج نطاق عائلته �سواء بوقته �أو جهده �أو مهاراته دون �أن يهدف
�إلى حتقيق �أي عائد مادي لنف�سه.
العمل التطوعي التخ�ص�صي  :العمل التطوعي الذي يتطلب �أدا�ؤه توفر م�ؤهالت �أو خربات �أو
�شروط معينة يف املتطوع تتجاوز ال�شروط الواجب توفرها فيه للقيام
بالعمل غري املتخ�ص�ص.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املتطوع
فريق العمل التطوعي
اجلهة املتطوع لديها
الت�صريح
املوافقة
من�صة التطوع

 :كل من ُي ِّ
�سخر نف�سه طواعية بال �إكراه �أو �ضغوط ودون �أجر لأداء
العمل التطوعي.
 :جمموعة من الأفراد ي�ش ّكلون فيما بينهم فريق ًا للقيام بالعمل
التطوعي يف جماالت ذات اهتمام م�شرتك ،وفق ًا لأحكام القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
 :وت�شمل اجلهة احلكومية واجلهة اخلا�صة ،مبا فيها املُن�ش�أة الأهلية
املرخ�ص لها بالعمل يف الإمارة.
 :الوثيقة ال�صادرة عن الهيئة ،التي ُي�سمح مبوجبها للجهة املتطوع
لديها �أو فريق العمل التطوعي بتنفيذ العمل التطوعي يف الإمارة.
 :موافقة الهيئة على قيام املتطوع باال�شرتاك يف العمل التطوعي الذي
يجوز القيام به يف الإمارة.
 :املن�صة الإلكرتونية للعمل التطوعي املن�ش�أة لدى الهيئة مبوجب هذا
القرار.

�إن�شاء من�صة التطوع
املادة ()2
تن�ش�أ يف الهيئة مبوجب هذا القرار قاعدة بيانات �إلكرتونية ت�سمى «من�صة التطوع» ،على �شكل
تطبيق ذكي �أو موقع �إلكرتوين تعتمده الهيئة لهذه الغاية ،يتم من خاللها ت�سجيل ما يلي:
 .1بيانات املتطوعني.
 .2بيانات فرق العمل التطوعي.
 .3بيانات اجلهات املتطوع لديها.
 .4الأعمال التطوعية التي يجوز القيام بها يف الإمارة.
 .5نوع العمل التطوعي الذي يقوم به املتطوع.
 .6عدد ال�ساعات التي قام بها املتطوع بالعمل التطوعي.
� .7أي بيانات �أخرى خا�صة بالتطوع حتددها الهيئة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بيانات الت�سجيل يف من�صة التطوع
املادة ()3

�أ -املتطوع:
ُيق ّدم طلب ت�سجيل املتطوع يف من�صة التطوع ،وفق ًا للنموذج املع ّد لهذه الغاية ،مب ّين ًا فيه البيانات
التالية:
	.1ا�سم املتطوع ،وجن�سيته ،وجن�سه ،وتاريخ ميالده.
 .2رقم بطاقة الهوية الوطنية للمتطوع.
	.3ا�سم اجلهة التي يعمل لديها املتطوع �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية املنت�سب �إليها.
 .4بيانات التوا�صل اخلا�صة باملتطوع.
ب -فرق العمل التطوعية:
ُيق ّدم طلب ت�سجيل فريق العمل التطوعي يف من�صة التطوع ،وفق ًا للنموذج املع ّد لهذه الغاية ،مب ّين ًا
فيه البيانات التالية:
 .1ا�سم قائد فريق العمل التطوعي و�أع�ضائه ،وجن�سياتهم ،وجن�سهم ،وتاريخ ميالد كل واحد
منهم.
 .2رقم بطاقة الهوية الوطنية لقائد و�أع�ضاء فريق العمل التطوعي.
 .3بيانات التوا�صل اخلا�صة بقائد فريق العمل التطوعي و�أع�ضاء الفريق.
� .4شكل وطبيعة فريق العمل التطوعي.
 .5غايات فريق العمل التطوعي واهتماماتهم امل�شرتكة.
ج -اجلهة املتطوع لديها:
ُيق ّدم طلب ت�سجيل اجلهة املتطوع لديها يف من�صة التطوع ،وفق ًا للنموذج املع ّد لهذه الغاية ،مب ّين ًا
فيه البيانات التالية:
	.1ا�سم اجلهة املتطوع لديها.
 .2عنوان اجلهة املتطوع لديها وبيانات التوا�صل معها.
	.3ال�شكل القانوين للجهة املتطوع لديها ،بح�سب ما �إذا كانت جهة حكومية �أو خا�صة.
	.4ا�سم املن�سق العام الذي ميثل اجلهة املتطوع لديها وبيانات التوا�صل معه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�شروط �إ�صدار الت�صريح
املادة ()4

ُي�شرتط لإ�صدار الت�صريح ما يلي:
� .1أن يكون طالب الت�صريح م�سج ًال يف من�صة التطوع.
� .2أن يكون نطاق تنفيذ العمل التطوعي يف الإمارة.
� .3أن يكون العمل التطوعي الذي ترغب اجلهة املتطوع لديها مبزاولته من بني الأعمال التطوعية
التي يجوز القيام بها يف الإمارة.
� .4أن يتعهد طالب الت�صريح بعدم ا�ستقطاب �أي متطوعني غري م�سجلني يف من�صة التطوع
للقيام بالعمل التطوعي.
	.5ا�ستيفاء املتطوعني ل�شروط مزاولة املهنة املقررة لدى اجلهة املتطوع لديها ،يف حال العمل
التطوعي التخ�ص�صي.
�إجراءات �إ�صدار الت�صريح
املادة ()5
ُتتبع الإجراءات التالية لإ�صدار الت�صريح:
ُ .1يق ّدم طلب احل�صول على الت�صريح للهيئة ،من خالل النموذج املع ّد لهذه الغاية يف من�صة
التطوع ،مب ّين ًا فيه البيانات املطلوبة ،مبا يف ذلك نوع العمل التطوعي املراد القيام به.
 .2تقوم الهيئة بدرا�سة الطلب ،والتحقق من ا�ستيفائه لكافة ال�شروط واملتطلبات املحددة يف
القانون وهذا القرار ،ويكون للهيئة يف �سبيل ذلك �إجراء الزيارات امليدانية ،وطلب �أي بيانات
تراها الزمة لتمكينها من البت يف الطلب.
ُ .3ت�صدر الهيئة قرارها ب�ش�أن طلب احل�صول على الت�صريح خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من
تاريخ تقدمي الطلب امل�ستويف لل�شروط ،ويجوز للهيئة متديد هذه املهلة ،ملدة مماثلة� ،إذا كانت
هناك �أ�سباب مربرة ت�ستدعي هذا التمديد ،ويعترب الطلب مرفو�ض ًا �إذا مل ت�صدر الهيئة
قرارها خالل املهلة املحددة يف هذا البند.
 .4تقوم الهيئة يف حال رف�ض الطلب ،ب�إبالغ طالب الت�صريح ب�أ�سباب الرف�ض ،ويجوز ملن ُر ِف َ�ض
طلبه التقدم للهيئة مرة �أخرى بطلب احل�صول على الت�صريح �إذا زالت عنه �أ�سباب الرف�ض.
 .5يف حال املوافقة على الطلب ،تقوم الهيئة ب�إ�صدار الت�صريح ،مب ّين ًا فيه نوع العمل التطوعي
الذي يجوز القيام به من قبل اجلهة املتطوع لديها �أو فريق العمل التطوعي ،واملدة الزمنية
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الالزمة للقيام به ،ويجوز للهيئة بناء على طلب امل�ص ّرح له بتمديد هذه املدة ملدد مماثلة،
� .6شريطة تقدمي طلب التمديد قبل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأقل من انتهاء املدة املحددة يف
الت�صريح� ،سواء كانت مدة �أ�صلية �أو ممددة.
�شروط �إ�صدار املوافقة للمتطوع
املادة ()6
ُي�شرتط لإ�صدار املوافقة ما يلي:
� .1أن يكون املتطوع م�سج ًال يف من�صة التطوع.
� .2أن يكون املتطوع م�ستوفي ًا لكافة ال�شروط الواجب توفرها يف املتطوعني ،املحددة مبوجب
القانون وهذا القرار.
� .3أن يكون نطاق تنفيذ العمل التطوعي يف الإمارة.
	.4ا�ستيفاء املتطوع ل�شروط مزاولة املهنة املقررة لدى اجلهات املخت�صة يف حال قيامه بتنفيذ
العمل التطوعي التخ�ص�صي.
 .5موافقة اجلهة املتطوع لديها ،يف حال قيام املتطوع بتنفيذ العمل التطوعي لدى هذه اجلهة.
�شروط ت�شكيل فرق الأعمال التطوعية
املادة ()7
ي�شرتط لت�شكيل فريق العمل التطوعي ،ما يلي:
 .1موافقة الهيئة على ت�شكيل فريق العمل التطوعي من خالل تعبئة النموذج املعد لهذه الغاية يف
من�صة التطوع.
� .2أن يتم تعيني قائد لفريق العمل التطوعي يتولى مهام ت�سجيل الفريق يف من�صة التطوع.
�	.3أن يتم اختيار ا�سم لفريق العمل التطوعي توافق عليه الهيئة.
� .4أن يكون قائد و�أع�ضاء فريق العمل التطوعي م�سجلني كمتطوعني يف من�صة التطوع.
�	.5أال يقل عدد �أفراد فريق العمل التطوعي عن ( )5خم�سة �أفراد مبن فيهم قائد الفريق.
�أنواع فرق العمل التطوعي
املادة ()8
�أ -حتدد �أنواع فرق الأعمال التطوعية ،بح�سب نوع العمل التطوعي ،وفق ًا ملا يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .1فرق تنظيم الفعاليات واالحتفاالت.
 .2فرق دعم �أ�صحاب الهمم والفئات الأكرث عر�ضة لل�ضرر.
 .3فرق حماية البيئة واملحافظة عليها.
 .4فرق مواجهة الطوارئ والكوارث.
� .5أي �أنواع �أخرى توافق عليها الهيئة.
ب -ت�سري على فرق الأعمال التطوعية ،املحددة �أنواعها مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ذات
الأحكام املتعلقة ب�شروط �إ�صدار الت�صريح ،كما ت�سري على قادة و�أع�ضاء هذه الفرق ذات
الأحكام املتعلقة بت�سجيل املتطوع ،وغريها من الأحكام الأخرى املتعلقة باملتطوع.
التزامات فريق العمل التطوعي
املادة ()9
على فريق العمل التطوعي ،االلتزام مبا يلي:
 .1عدم القيام ب�أي عمل تطوعي يف الإمارة �إال بعد احل�صول على الت�صريح.
 .2عدم �إن�شاء �أي ح�ساب على مواقع التوا�صل االجتماعي �أو ن�شر �أي �إعالنات عن فريق العمل
التطوعي و�أعماله ب�أي و�سيلة كانت� ،إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة على ذلك.
� .3أن يكون كافة املتطوعني من غري �أع�ضاء فريق العمل التطوعي م�سجلني يف من�صة التطوع.
� .4إخطار الهيئة ب�أي تعديل يطر�أ على بيانات قائد فريق العمل التطوعي �أو �أي من �أع�ضاء
الفريق ،لغايات حتديث بيانات الفريق يف من�صة التطوع.
 .5عدم �ضم �أي ع�ضو جديد �إلى فريق العمل التطوعي� ،إال بعد ت�سجيله كمتطوع يف من�صة
التطوع.
� .6إ�شعار الهيئة يف حال تغيري قائد فريق العمل التطوعي ،على �أن يتم يف هذه احلالة اختيار
قائد جديد للفريق وا�ستكمال �إجراءات ت�سجيله يف من�صة التطوع.
 .7عدم تنفيذ �أي عمل تطوعي يف حال تغيري قائد فريق العمل التطوعي� ،إال بعد تعيني قائد بديل
يحل حمله.
امل�شاركة يف فرق العمل التطوعية الأخرى
املادة ()10
�أ -يجوز لقائد فريق العمل التطوعي �أو �أي من �أع�ضاء الفريق �أن يكون قائد ًا �أو ع�ضو ًا يف �أكرث
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من فريق عمل تطوعي.
ب -يجوز لقائد فريق العمل التطوعي �أو �أي من �أع�ضاء الفريق امل�شاركة ب�شكل فردي يف �أي عمل
تطوعي لدى فريق عمل تطوعي �آخر �أو اجلهة املتطوع لديها يف الإمارة.
�إلغاء فريق العمل التطوعي
املادة ()11
يجوز للهيئة �إلغاء فريق العمل التطوعي يف �أي من احلاالت التالية:
 .1تكرار ال�شكاوى املقدمة بحق فريق العمل التطوعي �أو قائده.
 .2حدوث خالفات يتعذر حلها بني �أع�ضاء فريق العمل التطوعي.
 .3عدم تقيد فريق العمل التطوعي بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار.
�	.4أي حالة �أخرى ت�ستوجب �إلغاء فريق العمل التطوعي تقدرها الهيئة.
ال�شروط الأخرى الواجب توفرها يف املتطوع
املادة ()12
�أ -بالإ�ضافة �إلى ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )14من القانون ،يجب �أن يكون املتطوع
مواطن ًا �أو مقيم ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويحمل بطاقة هوية �سارية املفعول.
بُ -ي�ستثنى من ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،الفئات التالية:
 .1مواطنو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
� .2أي �شخ�ص يوافق مدير عام الهيئة على م�شاركته يف �أي عمل تطوعي يتم تنظيمه يف
الإمارة.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()13
ُين�شر هذ القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  28يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ــق  22جمادى الأولى  1440هـ
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